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«Оглядаючи власне життя, можу ска-
зати, що пройшов і продовжую йти шляхом 
своєї долі прямо, завжди пам’ятаючи про 
свій народ, рідну землю, прагнучи нести до-
бро і користь людям».

О. М. Бандурка

Історики багатьох поколінь дискутують 
про роль особистості в історії. Більшість 
учених погоджується з тим, що окремі осо-
бистості здійснюють суттєвий вплив на хід 
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історії, але в той же час багато хто з них 
акцентує увагу на тому, що ці особистості 
лише виконували свою історичну місію, а 
їхні дії були зумовлені самим ходом історії. 
Але якими б не були висловлювання вчених 
із цього приводу, зрозуміло, що без яскра-
вих особистостей прогрес історії та й саме 
людське життя неможливі та нецікаві [25]. 
В останні десятиліття активно розвива-

ється так звана альтернативна історія, яка 
відповідає на питання про те, що було б, 
якби не було тієї чи іншої особистості. Це 
дає можливість глибше усвідомити та уяс-
нити роль конкретної людини в історично-
му процесі [20]. Для мене такою яскравою 
особистістю, феноменальною постаттю, лю-
диною з добрим серцем є Олександр Мар-
кович Бандурка, якому я хочу присвятити 
цю роботу. 

24 квітня 2022 року в Олександра Мар-
ковича ювілей - виповнюється 85 років! Об-
равши 63 роки тому професію правоохорон-
ця, він досяг фахових успіхів, став відомим 
політичним і державним діячем, ученим, 
письменником і публіцистом. Він – доктор 
юридичних наук, професор, академік Націо-
нальної академії правових наук України, За-
служений юрист України, заснував Харків-
ський національний університет внутрішніх 
справ.
О. М. Бандурка брав безпосередню 

участь у розробленні та прийнятті історич-
них актів незалежної України: Декларації 
про державний суверенітет України, Акта 
проголошення незалежності України, Кон-
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ституції України, сотень законопроєктів, 
обирався народним депутатом України І, ІІ, 
ІІІ та IV скликань Верховної Ради України. 
Протягом багатьох років Олександр Мар-
кович є науковим консультантом Верховної 
Ради України, Президентом Кримінологіч-
ної асоціації України та Президентом Захід-
но-регіональної асоціації клубів ЮНЕСКО. 
Він удостоєний 42 державних нагород, 

серед яких Золота медаль і Почесна грамо-
та Верховної Ради України «За особливі за-
слуги перед українським народом», повний 
кавалер орденів «За заслуги» (І, ІІ, ІІІ сту-
пеня), два ордени «Ярослава Мудрого» (V 
та ІV ступеня). Також нагороджений дер-
жавними відзнаками Польщі, Чехії, США, 
Німеччини, Монголії, Болгарії, Росії, Латвії, 
Молдови та інших країн, Почесною грамо-
тою Верховної Ради України «За особливі 
заслуги перед Українським народом». За ве-
ликий особистий внесок у справу відроджен-
ня та піднесення духовності українського 
народу, патріотичне та моральне виховання 
нових поколінь громадян, відбудову та спо-
рудження храмів О. М. Бандурку нагоро-
джено орденами православної церкви Свя-
того Володимира та Димитрія Солунського, 
орденом Святого Миколая. Він – повний 
кавалер відзнак МВС України, має нагоро-
ди МВС зарубіжних держав, нагороджений 
срібним хрестом «Козацька Єдність». Визна-
ний «Юристом року», «Людиною року», а та-
кож почесним громадянином міста Харкова 
та інших населених пунктів України.
Визнаний абсолютним переможцем Все-

української акції «Лідер народної довіри», 
лауреат звання «Лідер честі». Лауреат по-
чесних звань «Людина світу», «Інтелектуаль-
ний лідер світу», присвоєних Міжнародним 
біографічним центром у Кембриджі. Діти 
Олександра Марковича подарували йому на 
День народження у 2018 році книгу, де на-
магалися представити всі нагороди та зван-
ня батька. Хоча вона й має 96 сторінок, але 
все одно не вмістила всі відзнаки.
У багатогранній постаті О. М. Бандур-

ки поєдналися риси видатного державного 
діяча і вченого, педагога і правоохоронця, 
людини, котра, присвятивши все своє жит-
тя справі забезпечення громадського по-
рядку й боротьбі зі злочинністю, зберегла 

та примножила в душі високе гуманістичне 
начало, проявляючи державну мудрість, то-
лерантність, готовність до виправданих для 
держави та її народу компромісів, здатність 
до співчуття та реальної допомоги тисячам 
людей, які її гостро потребують [25, с. 182].

ОСНОВА ПЛІДНОГО ЖИТТЯ
Коріння видатного роду. Олександр 

Маркович Бандурка вважає, що йому вже з 
початку життя пощастило народитися саме 
в такій трудовій сім’ї та в такому чудовому 
краї. Про це він із захопленням може роз-
повідати годинами й цікаво описав в авто-
біографічній трилогії: «Судьба распоряди-
лась...», «Коріння родоводу», «Нема перево-
ду козацькому роду» [23, 11, 19].
В анотації до художньо-публіцистично-

го дослідження «Нема переводу козацькому 
роду» зазначено: «Це освідчення в любові 
рідному краю, своїй родині, де Олександр 
Маркович, як могутній дуб, символ родин-
ного дерева, зібрав під свою крону десятки 
людей» [19].
Автор досліджень уважав своїм синів-

ським і батьківським обов’язком розповісти 
про своїх дідів, прадідів та інші покоління 
Бандурків. Власний родовід він досліджував 
кілька років, працюючи в архівах України, 
Росії, Польщі, вивчав церковні документи й 
документи Запорізької Січі, опитував зем-
ляків. Було складено родовід Бандурків із 
ХVІІ до ХХІ століття (Додаток Б). 
Пращури Олександра Марковича були 

козаками, гайдамаками, хліборобами, віль-
ними і кріпаками, робітниками і воїнами. 
Вони жили в різні часи, мали різний соці-
альний статус, але можна виокремити їх 
загальні риси, моральні й духовні цінності, 
фізичні якості. Наприклад, Бандурки ніко-
ли не притягувалися до кримінальної відпо-
відальності за злочини, усі добросовісно тру-
дилися, як правило, мали міцне здоров’я, їх 
характеризують як чесних і порядних лю-
дей. І ще цікавий факт – у прямому родоводі 
О. М. Бандурки протягом століть ніхто не 
мав розлучень [34, с. 34].
Генерал-полковник у 2011 році провів 

«сімейне розслідування»: «Мій прадід про-
жив у шлюбі 62 роки, дід – 59, батько – 56. 
Стаж служби сім’ї в міліції – більше 100 ро-
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ків. Дід Сила Акимович Бандурка прослу-
жив усього рік, але який! Це була грома-
дянська війна. Старший син прослужив 30 
років, молодший – 20, онука – 10, мій стаж 
– 53 роки [11].
Сам Олександр Маркович Бандурка 

народився 24 квітня 1937 року в стародав-
ньому українському селі Калинівка Городи-
щенського району Черкаської області. Його 
батько, Бандурка Марк Силович, пройшов 
різні випробування: лихоліття громадян-
ської війни, роки нищівних голодоморів, ко-
лективізації та індустріалізації. У роки Дру-
гої світової війни партизанив і був підпіль-
ником. У мирні роки працював у колгоспі, 
на залізниці, на заводі.
Олександр Маркович розповідав, що 

найважливішим пріоритетом життя його 
батька була сім’я: батьки, дружина, діти й 
рідна земля. Дуже полюбляв співати, умів 
жартувати, любив читати й сам писав ві-
рші. А ще був авторитетною та шанованою 
людиною в селі, до нього йшли за порадою, 
за захистом і як до третьої сторони, яка всіх 
здатна примирити.
Мати, Марія Костянтинівна, була, як і 

батько, різнобічно обдарованою людиною: 
уміла прясти, ткати на верстаті, в’язати та 
вишивати, прекрасно малювала, допома-
гала чоловікові у віршуванні, добре їздила 
верхи на коні, знала як добре впливати на 
людей. Була невтомною трудівницею, у 70 
років її відзначили урядовою нагородою – 
медаллю «За трудову доблесть».
Так склалося в житті, що мати довгий 

час слабо читала й писала. А в 65 років само-
тужки навчилася по-справжньому читати. 
Причому з однією лише метою: щоб самій 
читати все, що пишуть про сина Олександра 
та його наставляти [34, с. 25]. А коли син вже 
був генералом, мама почула його розмову по 
телефону з «певним металом» у голосі й ка-
зала: «Слухайся начальства, але бережи лю-
дей» [28].
Знайомлячись з трилогією О .М. Бан-

дурки «Судьба распорядилась…», я була 
вражена його величними словами про жін-
ку – «опору сім’ї і держави ». Олександр 
Маркович пише, що на його становлення як 
особистості, громадянина і патріота своєї Ві-
тчизни вирішальну роль відіграли три жін-

ки. Це його бабуся по батьковій лінії Ната-
лія Тимофіївна, його матуся Марія Костян-
тинівна і його дружина Олена Опанасівна.

«Любов до життя, взагалі Любов – ось те 
головне, що робить людину Людиною – ви-
щою істотою серед усього того, що дихає і 
рухається на землі. Любов – мій девіз, моє 
знамено, яке я проніс у своїй душі через усе 
своє життя і яке надавало мені сил не пасу-
вати перед труднощами, досягати мети й 
перемагати. Справжня любов, як і серце, 
дається нам один раз і на все життя» [23, 
с.117]. Такою для Олександра Марковича є 
його дружина Олена Опанасівна.
Він розповідав, що свою дружину зу-

стрів, коли їй було 16 років. Ми в одному 
селі жили, але в різних кінцях. Випадково 
пішов слідом, щоб дізнатися, де вона живе. 
На запитання кореспондента про те, якого 
ордена він би дав своїй дружині, жартівливо 
відповів: «А для неї найвища нагорода – це я 
і право власності на мене. Якщо ж серйозно, 
то вважаю, що мені поталанило з дружиною, 
із синами, невістками, онуками, зі сватами». 
А ще він стверджує, що лише тоді в сім’ї 

спокій і злагода, коли в ній відчуває себе 
комфортно жінка і при цьому ким би вона 
не була – бабусею, дружиною, матір’ю, неві-
сткою, донечкою, внучкою чи правнучкою. 
На його думку, жінка, перш за все, повинна 
бути і завжди залишатися саме Жінкою – Бе-
регинею – Богинею сім’ї і дітей, домашнього 
вогнища, а разом з цим і всього суспільства в 
цілому. Жінка для нього – святе [34].
Діти й онуки Олександра Марковича 

пішли його шляхом. Міліцейській династії 
Бандурків (його самого, синів і онуків) сягає 
120 років. Початок цього шляху, як вважає 
Олександр Маркович, заклав ще дід Сила 
Якимович Бандурка в далекому 1918 році.

«Дружина і діти, а тепер і четверо ону-
ків – це моя головна опора. У них я завжди 
черпав підтримку, отримував від них і вза-
єморозуміння, і радість спілкування» [16]. 
Початок славетного шляху. Дитинство 

та юність Олександра Марковича припали 
на особливо тяжкі для України роки: зви-
тяжні довоєнні, страшні воєнні та повоєн-
ні – голоду і відбудови. Вражає той факт, 
що до середньої школи він три роки ходив 
пішки за 16 кілометрів! Про якісь там додат-
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кові способи пересування тоді для нього не 
було й мови, і при цьому добре навчався, за-
ймався спортом, постійно допомагав удома 
батькам по господарству. У період канікул 
ударно працював у колгоспі. Дитячі роки 
пройшли в тяжкій селянській праці, яка й 
сформувала його як людину мужню, розум-
ну, надзвичайно працьовиту, яка вміє, не-
зважаючи ні на що, досягти поставленої ним 
обґрунтованої мети [34, с. 5].
Кореспондент газети «Голос України» 

в інтерв’ю з Олександром Марковичем за-
питав: «Чи міг колись простий сільський 
хлопець з глухого села мріяти про те, що 
він стане генералом, народним депутатом 
України, відомою у світі людиною і буде 
займатися такими серйозними державни-
ми питаннями?». На це отримав відповідь: 
«Знаєте, моє дитинство припало на воєнні 
та повоєнні роки, коли найбільш шановани-
ми людьми в суспільстві були демобілізовані 
з лав Червоної Армії воїни або правоохорон-
ці, яких ми, хлопчаки, також сприймали як 
героїв-захисників. Це вже потім усі ми ді-
зналися й про інші сторінки в історії НКВС, 
але тоді наше покоління мріяло бути в пого-
нах, вступати до військових чи воєнізованих 
училищ. Звісно, ні про яку генеральську 
кар’єру я навіть і не думав. Але були в мо-
єму босоногому і напівголодному дитинстві 
два випадки, що запам’яталися мені на все 
життя. Прибіг якось до сільської крамни-
ці, а на ганку стовбичать кілька чоловіків, 
фронтовиків, які брали Берлін, з орденами, 
медалями, а в магазин чомусь не заходять. 
Заглянув, а там ... міліціонер – портупея, ре-
вольвер, галіфе, чоботи аж горять блиском. 
То був дільничний інспектор, що приїхав у 
село в якихось справах. І то була подія для 
села, і ніхто не смів порушити його плани.
А згодом трапився інший випадок, коли 

міліціонер склав папір про вилучення у моєї 
матері 179 грамів зерна, а в сусідки – 210. А 
діяв «закон про 5 колосків». І все це могло 
закінчитися гучним криміналом, якби на 
захист двох жінок не піднялося майже все 
село, яке всю ніч збирало по голодних хатах 
яйця і било масло, щоб якось залагодити цю 
справу.
Згодом з’ясувалося, що ніякої крадіжки 

не було, та й уся справа була сфальсифіко-

вана, бо зголоднілі жінки лише вгамували 
голод щіпочкою зернят, але та несправед-
ливість і велике бажання утверджувати в 
суспільстві законність привели мене на сту-
дентську лаву Харківського юридичного ін-
ституту».
Кореспондент: «Усе-таки спочатку Ви за-

кінчили інженерно-педагогічний інститут. 
Як сталось, що Ви почали працювати в ор-
ганах внутрішніх справ?».
Відповідь: «Ставлення до міліції було 

настороженим. У студентські роки, прохо-
дячи по Раднаркомівській повз управлін-
ня внутрішніх справ, де біля дверей стояв 
міліціонер при повному бойовому вбранні, 
переходив на протилежний бік: намагався 
триматися подалі. Але доля розпорядилась 
інакше. У 1958 році, закінчуючи інженерно-
економічний інститут (одночасно я заочно 
навчався в юридичному), отримав запро-
шення на Раднаркомівську, 5, де мені запро-
понували роботу в міліції. Я відмовився: у 
мене був розподіл у Дніпродзержинськ на 
металургійний комбінат.
На заводі я працював недовго. Через пів 

року мене викликали в управління міліції 
в Дніпродзержинську, й у 1959 році я став 
слідчим. Уроки контактів із міліцією тих 
років я запам’ятав і намагався завжди бути 
справедливим, подобалася мені людина чи 
ні – прагнув завжди чинити по закону» [28]. 
Отже, основу, фундамент життєвого шля-
ху Бандурки Олександра Марковича було 
закладено його родом, членам якого при-
таманні такі загальні риси, як чесніть, по-
рядність, міцні сімейні узи, любов до праці 
й велика наполегливість у досягненні мети. 
Говорячи про рід Бандурків, можна було б 
про кожного з них сказати добрі слова й під-
креслити їх участь у становленні української 
державності, у службі Україні, у сьогоденні, 
у сучасних умовах і в минулі часи. Можна 
стверджувати, що вони були потрібні людям 
і рідному краю, що й унаслідував Олександр 
Маркович. 
Разом із цим нелегке дитинство Олек-

сандра Марковича, його родинне вихован-
ня, приклад тата й матусі сприяли розвитку 
його рис характеру та волі, які допомогли в 
майбутньому досягти значних результатів. 
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«ТОРУЙ СВІЙ ШЛЯХ – ТОЙ, ЩО 
ТВОЇМ НАЗВАВСЯ»

Від лейтенанта до генерала. Роботу в 
правоохоронних органах О. М. Бандурка 
розпочав 14 лютого 1959 року слідчим з еко-
номічних питань Управління міліції міста 
Дніпродзержинська. 
Нестримна кипуча натура слідчого Бан-

дурки тягнула його на «передову» – для без-
посередньої участі в боротьбі зі злочинніс-
тю, де він вважав себе особливо потрібним. 
Через пів року старанної й успішної роботи 
його призначають старшим оперуповнова-
женим карного розшуку, згодом доручають 
очолити оперативну групу. Не раз і не два, 
у зв’язку з роботою оперативника, дивився 
смерті в обличчя й неодноразово був на во-
лосок від неї. Три бойові поранення, десять 
разів був у стані повного наркозу, коли за 
його здоров’я боролися хірурги [34, с 6].
Олександр Бандурка вважався одним із 

найбільш здатних і досвідчених детективів. 
У березні – квітні 1959 року знаходився на 
нелегальному положенні у зв’язку з вико-
нанням спеціального завдання у Львівській 
області, після виконання якого лейтенан-
ту було присвоєно звання «капітан міліції», 
оминаючи старшого лейтенанта (на той час 
така подія була винятковою).
З 1961 року працював заступником, а 

згодом і начальником відділів міліції УВС 
Дніпропетровської області. Керувати вели-
ким підрозділом молодому, хоча й досвід-
ченому начальнику було непросто. Проте 
з дитинства Олександр Маркович звик не 
боятися труднощів, тому й переборов їх за-
вдяки своїй енергії та оптимізму.
У Нікополі О. М. Бандурку вибрали де-

путатом міської ради, членом міськвикон-
кому, членом міському партії. Він одержав 
звання майора.
У 1968 році стає заступником началь-

ника управління карного розшуку Дніпро-
петровської області, згодом – начальником. 
Йому присвоюють звання підполковника, а 
потім і полковника міліції – знову ж наймо-
лодшого в той час у відомстві.
Далі – посада заступника начальника 

обласного УВС у Полтаві, згодом – у Жито-
мирі, а з 1982 року – запрошення на робо-
ту в Міністерство на генеральську посаду, 

начальником Головного управління поза-
відомчої охорони Міністерства внутрішніх 
справ.
Робота на кожній новій посаді порівняно 

з попередніми була для Олександра Марко-
вича збагачувальною та повчальною. Осо-
бливо він відзначає службу в Міністерстві, 
яка стала для нього школою апаратної ро-
боти високого республіканського рівня [5]. 
Особливий період у трудовій і життєвій 

біографії О. М. Бандурки – листопад 1984 
– листопад 1994 років, коли він працював 
начальником Управління внутрішніх справ 
Харківського облвиконкому, начальником 
управління внутрішніх справ Харківської 
області. Харківський період уже тридцять 
п’ятий рік продовжується й нині, і це не 
враховуючи його юних студентських і пар-
ламентських років.
Служба в райцентрах великих або малих 

– яскраві сторінки його життя. Крім вище-
згаданих регіонів, йому доводилося трива-
лий час надавати практичну допомогу орга-
нам міліції різних областей. Працюючи вже 
в Києві, він об’їздив усю рідну Україну.
У специфічному розділі «Від лейтенан-

та до генерал-полковника» першої автобіо-
графічної монографії «350 років мого жит-
тя», аналізуючи свою долю правоохоронця, 
Олександр Маркович відзначав, що, навіть 
зіштовхуючись із злочинними елементами, 
ніколи не забував про хороших, нормаль-
них людей, заради котрих, власне, і веде 
боротьбу [16]. Так і хочеться при цьому ска-
зати, що в цих словах увесь О. М. Бандурка 
– людина, яка безмежно любить життя і лю-
дей, професійний правоохоронець. 
Важливою подією на життєвому шляху 

Олександра Марковича є 29 листопада 1991 
року, коли він заснував фаховий навчаль-
ний заклад із підготовки правоохоронців в 
Україні, – Університет внутрішніх справ у 
Харкові. Це унікальна та знакова подія для 
освітньої діяльності, важливий елемент під-
готовки правоохоронних кадрів для Україн-
ської держави [29, 31]. 
У своїй книзі «350 років мого життя» роз-

діл про цей навчальний заклад автор назвав 
«Незакінчена глава…». Епіграфом до нього 
є слова народної мудрості: «З глибокої бо-
розни великий хліб росте» [5]. 
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У цей час зоною особливої уваги О. М. Бан-
дурки стає концепція реформування системи 
органів внутрішніх справ України (виконан-
ня не лише превентивних функцій, а пере-
дусім – захист прав і свобод громадян). «Бо 
сьогодні вся увага зосереджена на злочинце-
ві, на правопорушнику, а в той час у державі 
навіть немає обліку, скільки громадян по-
терпає від злочинів. Ми постійно шукаємо 
того, кого потрібно покарати, а не того, кого 
потрібно захистити» [28].
На сьогодні це вже Національний уні-

верситет внутрішніх справ, один із провід-
них закладів вищої освіти України. Олек-
сандр Маркович – його почесний Ректор, 
професор кафедри теорії та історії держави 
і права.
Державотворець, політик. О. М. Бан-

дурка безпосередньо причетний до станов-
лення Української держави – як депутат 
парламенту 1990 року виступав за прийнят-
тя Декларації про державний суверенітет 
України, запропонував другий розділ «Са-
мовизначення української нації». 
У лютому – липні 1991 року Україна на-

магалася вирішувати свої внутрішні про-
блеми та питання зовнішніх зав’язків само-
стійно. Підтвердженням цьому є ухвалення 
низки законів, безпосередню участь у роз-
робці яких брав О. М. Бандурка, не тільки 
як депутат, але і як юрист із багаторічним 
практичним стажем роботи, що розумівся 
на тонкощах юридичної техніки і терміно-
логії [12].
Кожний виступ Олександра Марковича 

в парламенті з трибуни чи з місця був зва-
жений, аргументований, яскравий [34]. 24 
серпня 1991 року Верховна Рада України 
зібралася на позачергове засідання. Обго-
ворювався проєкт тексту Постанови Верхо-
вної Ради й Акт проголошення незалежності 
України.
У цей день Олександр Бандурка голо-

сував за Акт проголошення незалежності 
України разом із 346 народними депутата-
ми, його підпис також стоїть під тим текстом, 
який був прийнятий Верховною Радою як 
Акт проголошення незалежності України 
[26, с.14 – 25].

28 червня 1996 року о дев’ятій годині 
сімнадцять хвилин після двадцятичоти-

рьохгодинної безперервної роботи було 
прийнято Конституцію України і надано їй 
чинності Верховною Радою України. 
Проєкт Конституції України був роз-

роблений досить детально, проте під час 
голосування до нього вносилися зміни й 
доповнення, і цей екземпляр із результа-
тами постатейного голосування та прав-
ками Олександр Маркович зберігає у сво-
єму сімейному архіві з підписами всіх, хто 
брав участь у розробленні Конституції: на-
родних депутатів, Президента, Прем’єр-
міністра, Голови Верховної Ради України 
та інших. 
Виступаючи на підтримку Конституції, 

О. М. Бандурка вніс низку пропозицій, які 
були враховані. 
У 1990 – 2006 роках Олександра Марко-

вича неодноразово обирали народним депу-
татом. Він працював у Верховній Раді Укра-
їни, обіймав посади заступника, першого 
заступника і голови різних парламентських 
комісій і комітетів. У 2002 році був визнаний 
«Лідером народної довіри» – кращим парла-
ментарієм країни [23, с.18].
Особисто він близько знайомий усім жи-

телям Дергачівського та Харківського райо-
нів Харківської області, яких представляв у 
парламенті України. Унікально вирішував 
окремі проблеми як своїх чисельних вибор-
ців, так і значні народно-господарські нега-
разди всього округу (Додаток И). 
За всі роки депутатської діяльності він 

особисто прийняв ним понад 85 тисяч ви-
борців.
Для ефективної роботи з виборцями 

на місцях у досить великому окрузі було 
створено 13 депутатських приймалень. Ді-
яла центральна депутатська приймальня в-
м. Харкові. Понад десять тисяч депутат-
ських запитів було підготовлено та відправ-
лено в ті округи, від яких залежало вирі-
шення питань, з якими зверталися виборці, 
а також надано безкоштовну консультацію 
тисячам громадян.
Той факт, що Олександра Марковича 

чотири рази обирали народним депутатом 
Верховної Ради України по одному й тому 
ж виборчому округу, красномовно говорить 
про те, що він виправдовував довіру своїх 
виборців.
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Чи важко бути державним діячем в 
епоху змін? Дійсно, важко. Але все зале-
жить від того, як ставитися до проблем, 
з якими стикаєшся, які потрібно вирішу-
вати. Вранці приїжджаєш, наприклад, на 
прийом громадян: усміхнений, готовий до 
роботи, щасливий з того, що можеш лю-
дям якусь користь принести. А під кінець – 
такий же хворий, як вони. Той голодний, 
у того немає коштів на лікування. Тоді 
сідаю за телефон і віддзвонюю тим, хто 
може допомогти. Іноді й свої гроші віддаю, 
що поробиш? А якщо лише вважатися на-
родним депутатом, ходити на нескінченні 
прийоми, фуршети… Я не думаю, що та-
ким важко. Мені ж особисто важко, бо я не 
є весільним генералом. Маю бути на висоті 
хоча б тому, що з мене беруть приклад мої 
учні [5, с. 894].
Це тільки один із етапів життя Бандурки 

Олександра Марковича, але яскраво свід-
чить, що він відіграв визначну роль у ста-
новленні Української держави.
Видатний учений, письменник і жур-

наліст. Наука стала одним із головних жит-
тєвих занять Олександра Марковича. У 
масштабні дослідження він вкладає увесь 
свій талант, життєвий і професійний досвід. 
Прийшовши в науку порівняно пізно, він за 
два десятиліття напруженого дослідницько-
го пошуку встиг зробити стільки, що виста-
чило б на долю кількох учених. Стратегічне 
бачення наукової проблеми, уміння дослі-
джувати її на стику наук, використання між-
галузевої методології, прагнення щедро по-
ділитися своїми ідеями та задумами з учня-
ми – ось характерні риси Бандурки-вченого.
У 1994 році О. М. Бандурка захистив 

дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за темою «За-
ходи адміністративного припинення в ді-
яльності міліції»; у 1996 році – докторську 
дисертацію за темою «Основи управління в 
органах внутрішніх справ України: теорія, 
досвід, шляхи удосконалення». 
У 1995 році йому присвоєно вчене зван-

ня професора кафедри адміністративного 
права та адміністративної діяльності ОВС.
Про талант знаходити й ростити науков-

ців говорить унікальність заснованої ним 
наукової школи. Понад 100 докторів і 180 

кандидатів наук – це вражаючий показник 
для наукового консультанта й керівника!
Серед учнів Олександра Марковича – 

нинішні академіки, ректори закладів вищої 
освіти, державні діячі, керівники централь-
них і місцевих органів виконавчої влади, 
науковці, працівники правоохоронних ор-
ганів [5].
Головний напрям наукової діяльності-

О. М. Бандурки – адміністративне право, ад-
міністративний процес. Десятки його моно-
графій і підручників стали справжнім над-
банням вітчизняної адміністративістики. 
Також йому належать праці з теорії та істо-
рії держави і права, кримінології, конститу-
ційного та кримінального права, оператив-
но-розшукової діяльності, криміналістики, 
кримінального процесу, економіки, фінан-
сів, психології, соціології (усі праці важко 
порахувати, це понад 450 публікацій). 
Олександр Маркович засновник науко-

вої школи теоретичних і практичних про-
блем управління в органах системи Мініс-
терства внутрішніх справ України, під його 
науковим керівництвом захищено 68 док-
торських та 119 кандидатських дисертацій.
У привітанні народних депутатів Укра-

їни з нагоди ювілею О.М. Бандурки гово-
риться: «Ваші книги … та багато інших 
монографій, підручників, посібників стали 
настільними книгами для правоохоронців, 
юристів, студентів та багатьох інших людей, 
адже Ваша багатогранна творчість вира-
зилась не тільки в області юриспруденції!» 
[30].
Попри свою зайнятість Олександр 

Маркович знаходить час для написання 
публіцистики, віршів, есе. Його слово від-
значається правдивістю, образністю, філо-
софським підтекстом. Для Олександра Мар-
ковича бути членом Спілки письменників 
України, Спілки журналістів України на-
стільки ж почесно і відповідально, як і носи-
ти звання Академіка Національної академії 
правових наук України [34].
Є в нього навіть і такі твори, як «Що ро-

бити? Сміятись!!!», а також уже не перший 
випуск збірки анекдотів і кумедних історій, 
що свідчить про багатогранність його талан-
ту як письменника [9, 13, 24]. На запитання 
«При всій вашій зайнятості навіщо Вам ще 
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й письменницький клопіт?» відповів: «Пі-
дійшов, мабуть, той час, коли, навчаючи ти-
сячі людей як професор, організатор науки і 
освіти, відчув у собі потребу сказати про на-
болілі проблеми й художнім словом. Раніше 
говорив, здебільшого, мовою термінів» [5,-
с. 893].
Підсумовуючи, можемо стверджувати, 

що, саме пошук святої правди у становленні 
людей обумовив роботу Олександра Мар-
ковича як правоохоронця, депутата різних 
рівнів, письменника. Успіх його багато-
гранного шляху – у щоденній праці. І під-
твердженням цього є слова, сказані Олек-
сандром Марковичем навесні 2020 року в 
інтерв’ю кореспонденту каналу Science & 
Culture: «В основі будь-якої людської діяль-
ності лежить повсякденний, буденний труд. 
Щоденна праця – то і є та таємниця, яка дає 
можливість чогось досягти, щось зробити. 
Знаєте, можна наслідити, а можна залиши-
ти слід. Так ось, залишити слід у своїй ді-
яльності на користь людям, на користь сус-
пільству… Коли на роботу йдеш не тільки, 
як на певну міру відповідальності, а як на 
моральне задоволення, як на потребу, як на 
свято» [2].

ВИСНОВКИ. Проста життєва істина 
стверджує: для того, щоб людина прагнула  
чогось найкращого, їй необхідно взяти пев-
ний чудовий зразок, орієнтир і намагатися 
й себе зробити такою або хоч подібною, а 
може, ще кращою. Хоча й для кожної мис-
лячої людини в житті має бути орієнтир. 
Таким, я твердо переконана, для мене є – 
Бандурка Олександр Маркович. 
Чим більше спілкуюсь та  вивчаю життє-

вий шлях Олександра Марковича Бандур-
ки, то краще розумію неосяжність і глибину 
його унікальних талантів, значення особис-
тості його для людей та України. 
Дуже важко вмістити в одній невеликій 

статті все, що хотілося б розповісти про ле-
гендарну людину – Олександра Маркови-
ча Бандурку. Вражає той факт, що юрист, 
економіст, адміністратор, державотворець, 
господарник, педагог, психолог, правоохо-
ронець, гарний сім’янин, людина з доброю 
душею та відкритим серцем поєднані в од-
ній особі.

Олександр Маркович не приховує свій 
інтелект і досвід від людей, а ділиться ними. 
Свідчення цього – його учні, показники його 
наукової школи, кількість докторів і канди-
датів наук, які зробили собі ім’я, створили 
власні наукові напрями. Лік іде на сотні вче-
них, що вийшли з-під його крила.
Життєвий шлях Олександра Марковича 

був нелегким: багато разів через специфі-
ку міліцейської роботи доводилося ходити 
по вузькій лінії між життям і смертю, мати 
справу зі злочинцями, але це не завадило 
залишитися доброю, чуйною людиною, не 
звернути з обраного шляху.
Досліджуючи життєвий шлях Олексан-

дра Марковича, можна стверджувати, що 
його досвід спирається на різнобічні прак-
тичні знання та навички й уміння, які він 
здобув під час роботи оперативником, слід-
чим, старшим уповноваженим. Усе життя 
він працював так, як працює і нині: день і 
ніч, без вихідних, а найчастіше й без відпус-
ток, тому що завжди намагається виконува-
ти свою роботу якнайкраще. Творчому на-
тхненню та невтомності цієї людини можна 
дивуватися. 
Також великі досягнення О. М. Бандур-

ки можна пояснити родинним корінням і 
родинним вихованням, міцним від природи 
здоров’ям, чудовими розумовими здібностя-
ми, умінням у потрібний час зосередитися 
на головному. 
Переконана, що не в останню чергу до-

сягненням Олександра Марковича сприяло 
те, що він створив і очолює велику, щасливу 
родину, яка підтримує його, пишається ним 
і продовжує справу в наступних поколіннях 
родоводу.
Підтвердженням джерела й натхнення 

незвичайних здобутків О. М. Бандурки є 
той факт, що яку би посаду він не обіймав, 
завжди до нього йшли десятки, а то й сотні 
різних людей, часто як до останньої інстан-
ції.
Вивчаючи життя та творчість Олексан-

дра Марковича Бандурки, я прийшла до ви-
сновку, що, незважаючи на сувору специфі-
ку його міліцейської роботи, у кожному яви-
щі чи події він бачить, у першу чергу, щось 
хороше, а потім уже все інше. Особливо це 
проявляється в нього у ставленні до людей.
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Оглядаючись на власне життя, Олек-
сандр Маркович говорить, що пройшов і 
продовжує йти шляхом своєї долі прямо, за-
вжди пам’ятаючи про свій народ, рідну зем-
лю, прагнучи нести добро й користь людям. 
«Найбільша нагорода для мене – це повага 
людей…» [16]. І це слова людини, яка має 
велику кількість нагород і почесних звань.
Отже, я переконана, що таких людей, як 

Олександр Маркович Бандурка, народжу-
ється під сонцем дуже небагато. Ми це зна-
ємо, ми цінуємо можливість спілкуватися з 
ним, можливість угамовувати інтелектуаль-
ну спрагу з криниці його мудрості.
І хочеться побажати в День народження- 

Ювілей Олександру Марковичу Бандурці, 
цій унікальній людині, ще довго знаходити 
джерело свого натхнення в служінні родині, 
людям і державі, а всім нам – пам’ятати один 
із улюблених афоризмів Олександра Марко-
вича: «Треба все робити для людей і заради 
людей та твердо стояти на землі, не забува-
ючи прагнути до зірок». 
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женерно-економічного інституту, у 1964 р. 
закінчив Харківський юридичний інститут 
(нині – Національний юридичний універси-
тет імені Ярослава Мудрого), у 1980 р. закін-
чив Академію МВС. З 1959 р. – на службі в 
МВС України, де набував оперативного до-
свіду у багатьох містах країни. 
З 1994 р. по 2003 р. – ректор Харків-

ського національного університету вну-
трішніх справ України. Народний депутат 
України І – IV скликань. З 2002 р.– перший 
заступник Голови Комітету Верховної Ради 
України з питань законодавчого забезпе-
чення правоохоронної діяльності, з серпня 
2006 р. – ректор Київського міжнародного 
університету, з 2007 р. – радник-наставник 
Київського міжнародного університету, Го-
лова Науково-консультативної ради Комі-
тету Верховної Ради України з питань за-
конодавчого забезпечення правоохоронної 
діяльності, з 2010 р. – ректор Харківсько-
го національного університету внутрішніх 
справ, з 2012 р. – радник ректора Харків-
ського національного університету вну-
трішніх справ.
У 1994 р. захистив дисертацію на здобут-

тя наукового ступеня кандидата юридичних 
наук на тему: «Заходи адміністративного 
припинення в діяльності міліції» (спеціаль-
ність 12.00.07), у 1996 р. – дисертацію на 
здобуття наукового ступеня доктора юри-
дичних наук на тему: «Основи управління в 
органах внутрішніх справ України: теорія, 
досвід, шляхи вдосконалення» (спеціаль-
ність 12.00.07). 

24 квітня свій ювілей святкує визначний 
науковець Бандурка Олександр Маркович. 
Це ім’я знає вся наукова спільнота України. 
Захоплюємося науковим шляхом та леген-
дарною особистістю, у якої багато досягнень 
у різних галузях знань та учнів, які успішно 
продовжують справу свого наставника. 
Бандурка Олександр Маркович має три 

вищих освіти. У 1958 р. закінчив обліково-
економічний факультет Харківського ін-
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У 1994 р. присвоєно вчене звання про-
фесора.
У 1996 р. присуджено науковий ступінь 

доктора юридичних наук. 
У 2000 р. обраний дійсним членом (ака-

деміком) Академії правових наук України 
(нині – Національна академія правових 
наук України) 
Основні напрями наукового пошуку: 

теорія управління; адміністративне право 
і процес; фінансове право; конституційне 
право; кримінальне право та кримінологія, 
кримінально-виконавче право; оперативно-
розшукова діяльність; соціальна психологія, 
психологія особистості, соціологія та психо-
логія управління. 
Опублікував понад 400 наукових праць.
Президент Кримінологічної асоціації 

України, Президент Західно-регіональної 
асоціації клубів ЮНЕСКО.
З 1993 р. Заслужений юрист України, з 

1978 р. Заслужений працівник МВС. Наго-
роджений орденами князя Ярослава Мудро-
го V та ІV ступенів, медаллю «Незалежність 
України», тричі повний кавалер ордена «За 
заслуги». Відзначений Почесною грамотою 
Верховної Ради України, Почесною грамо-
тою Кабінету Міністрів України, Почесною 
відзнакою МВС України «Хрест Слави», 

Юрист-працівник МВС. Почесний громадя-
нин м. Харкова.
Підводячи підсумки здобутків Олексан-

дра Марковича Бандурки, хочемо подяку-
вати за потужний внесок у розвиток науки. 
Його професійні якості, організаційний та-
лант, висока працездатність та життєвий до-
свід викликають заслужену повагу. За його 
плечима гідна школа життя, багатий різно-
манітний досвід роботи. 
Колектив Донецького державного уні-

верситету внутрішніх справ та особисто 
ректор Сергій Вітвіцький пишаються ба-
гаторічною співпрацею з таким значущим 
ученим та бажають Олександру Марковичу, 
щоб нова сторінка його біографії була напи-
сана у повній відповідності з замислами та 
планами на майбутнє, а тепло і підтримка 
близьких, колег та друзів додавала сил, міц-
них вузлів у відносинах з близькими, друзя-
ми та улюбленою наукою, невтомної жаги 
вдосконалювати цей світ за допомогою на-
укових досягнень. Бажаємо радіти кожному 
дню, лишайтись щасливим, цінувати спокій, 
миру завжди і всюди – це дуже важливо. Не-
хай розпускаються квіти і посміхаються дру-
зі, нехай буде світло і затишно. Нехай страх 
війни обійде кожен будинок Всесвіту!
З Днем народження! З Ювілеєм!



Â³òàííÿ þâ³ëÿðàì

18Ïðàâî.ua ¹ 1, 2022

ËÞÄÈÍ² ÂÅËÈÊÎÃÎ ÑÅÐÖß 
² ÙÈÐÎ¯ ÄÓØ²

DOI 10.32782/LAW.UA.2022.1.3

Шановний Олександре Марковичу!
Хочу приєднатися до всіх побажань, які 

Ви отримали в цей день та висловити своє 
особисте захоплення Вами, Людиною з ве-
ликої літери! Мені пощастило також  позна-
йомитися і подружитися і з Вашою дружи-
ною – Оленою Опанасівною. Я відчула на-

скільки чуйними, щедрими душею та мило-
сердними людьми Ви є.
Від щирого серця дякую Вам за допомо-

гу мені, своєчасну і таку необхідну, коли у 
2021 році мене невдало прооперували в Ки-
єві і стан мій погіршувався, Ви наполягли, 
щоб я негайно приїхала до Харкова в Інсти-
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тут патології хребта та суглобів, у якому Ви 
домовилися про операцію.
Олександре Марковичу, Ви не пошко-

дували свого часу для мене, незважаючи на 
зайнятість. Я щиро дякую Вам за це. Нехай 
добро, тепло серця, чуйність повернеться 
Вам сторицею! Сердечно дякую за все! 
Світ тримається на таких небайдужих 

людях, як Ви, завжди готових допомогти та 
підтримати. Адже які сильні ми б не були, 
підтримка збільшує наші сили у стократ!
Знаю зі слів тата, що Ви дотримуєтесь у 

житті трьох важливих принципів: не обмов-
ляти жінок, ніколи не підвищувати голос, 
мати хороший апетит. Останнє – це звичка, 
набута за довгі роки в траншеях «гарячих 
точок світу». Туди, де йшли воєнні дії, а дер-
жавні мужі не змогли домовитися, Комісія 
Ради безпеки ООН направляла Вас, як її 

члена, на перемовини й укладання конфлік-
ту мирним шляхом. Саме там обід частенько 
заставав під свист куль чи гул гранатометів. 
Ось так війна вчить. 
Ви завжди там, де потрібна допомога, 

порада, виважене слово. Сенсом Вашого 
життя є ревне служіння Україні та україн-
ському народові. Ваша праця плідна, творча 
і невтомна, бо має на меті користь і добро 
для блага українців, української землі тепер 
і в майбутньому.
Міцного здоров’я Вам, Олександре Мар-

ковичу, подальших успіхів у всіх починан-
нях, сміливих планів та ідей! Хай зігріває 
Вас тепло і любов дружини, дітей, внуків 
і правнуків. З роси і води Вам, шановний 
Ювіляре!

З повагою 
Олена КУЗНЄЦОВА

Шановний 
Олександре 
Марковичу! 
Прийміть найщи-

ріші вітання з Днем 
Вашого народження! 
Ви справжній па-

тріот, професіонал, 
високоморальний уче-
ний, державний діяч, 
учитель, наставник, 

Людина з великої літери. Здоров‘я Вам, Бо-

жого благословіння, гармонії в житті, ста-
лого підвищення рівня комфортності і по-
більше радощів! Хай криниця Вашої поряд-
ності, доброти, людяності та справможності 
ніколи не пересихає. 
З повагою

Олександр ЛОЩИХІН - 
д.ю.н., професор, заслужений 

економіст України, академік АН ВШУ, 
професор кафедри теоретико-правових 
дисциплін Державного податкового 

універсітету 
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HISTORICAL STAGES OF FORMATION AND 
DEVELOPMENT OF THE LEGAL SCIENCE

The article indicates that the science of law has 
an approximate history, and it has been a long pro-
cess. To study this process, it is necessary to analyze 
the historical stages of development of legal science. 
The division of the development of legal science 
into historical stages is usually associated with the 
historical development of mankind. As we know 
from general history, this is due to the division of 
mankind into socio-economic formations.

At the same time, the author considers it neces-
sary to note that the division of the development 
of science, including legal science, into historical 
stages has always been conditional, and this is due 
to the specifi c requirements of each historical devel-
opment period in the development of societies and 
states.
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not exist without the law, and the law cannot 
exist without the state. As for the legal science, 
it should be noted that it was formed after the 
full equality of the state and law and the full 
development of a separate path, as one of the 
independent spheres of human conscious activ-
ity. The idea of “full establishment of the state 
and law” given here is used in a conventional 
sense, but it should be taken into consideration 
that law as a science could and has been formed 
after the state and law have acquired full citi-
zenship in society. 

A well-known historian of state and law, 
Professor P.N.Galanza writes that law is con-
nected with the norms governing certain areas 
of scientifi c state-law relations. In this regard, 
state law can be considered as a legal science 
formed in an earlier historical period. Unlike 
other legal sciences, namely, the state law (now 
called “Constitutional Law” - Z.M.) studies the 
state and law as a science as a whole, in interac-
tion [1, p. 13].

Agreeing with this consideration, we want 
to add that the legal science studies not only 
law, but also the state, because both the state 
and law are closely interrelated, but also rela-
tively separate phenomena. However, studying 
these phenomena in isolation cannot give any 
scientifi c results.

From the above mentioned, it can be con-
cluded that when we say that we are studying 
the history of legal science, at the same time we 
are talking about the need to study the state. 
However, in this regard, it is important to note 
that at present there is no universally accepted 

A brief summary of the formation of the 
legal science. The legal science did not emerge 
suddenly or by chance. Natural-historical pro-
cesses, as well as some important social events, 
had a great and signifi cant impact on its for-
mation and development. Such a natural-his-
torical and social event is a State. The legal 
literature defi nitely confi rms that the legal sci-
ence (fi rst of all, the law itself) was formed and 
developed at the same time as the emergence 
of states. Certainly, in this process the legal sci-
ence emerged not directly itself, but as a social 
phenomenon with the legal state in parrallel, 
in the the same historical condition. It is impos-
sible for the state and the law to be formed in 
isolation from each other, because the state can-
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opinion on the concept of the subject of law in 
the historical and legal literature of the world. 
However, in different years, different authors 
have made efforts to defi ne the concept of legal 
science [2, p. 278-283]. Legal science studies 
the formation, development and activity of law 
in chronological order. It is also studied within 
different states in different historical periods. 
Thus, at different stages of the history of legal 
science, certain changes have taken place in the 
content, subject and structure of that science in 
accordance with the requirements of the rel-
evant period (social formation).

As its name suggests, only the history of 
state and law (of course, within its subject mat-
ter) deals with the history of the establishment, 
development and activity of legal science. How-
ever, it would not be correct to attribute this 
to the subject of science about state. Although 
the state is studied by the science of state and 
history of law, it is mostly studied within the 
subject of political science, political history, or 
more precisely, it belongs to the subject of study 
and research of the mentioned sciences.

Thus, the formation of legal science is the 
result of the laws of natural-historical process-
es. This science stems from the need for law to 
manifest itself as a social phenomenon, to be 
the most important regulator of social life, and 
to have a set of rules for the behavior of each 
individual. This natural-historical process, of 
course, was possible within the state, which is 
the most important product of human society. 
If there were no state, there would be no need 
for law, legal science, or the study and research 
of such a science. In other words, the law has 
always needed the state, and the state has al-
ways needed the law. This means that the legal 
science at its core is based on the science about 
state. The legal science, in turn, enriched the 
state with the elements necessary for it, and 
constantly mobilized not only society, but also 
the working mechanism of the state.

 Like all other humanities, the legal science 
has been developed during the process of its 
formation due to the improvement of knowl-
edge in this fi eld. In this sense, it cannot be 
imagined in isolation from human activity. So, 
the legal science means a specifi c area of hu-
man activity. From this point of view, the main 
function of this activity is the development of 

objective knowledge of law, as well as their sys-
tematization. It is necessary to take into account 
that objective knowledge of law is a theoreti-
cal embodiment of the legal realities of society. 
Like other fi elds of social sciences, legal science 
is one of the forms of public consciousness. 
Forms of social consciousness have always in-
cluded the following:

1)  the process of acquiring knowledge 
about any science (here the legal science) as a 
relevant type of activity. It is a cognitive pro-
cess, consisting of the creative (individual and 
collective) efforts of researchers specializing in 
various fi elds of law to acquire new knowledge 
of law;

2)  the accumulation of necessary and new 
knowledge about law is the result of this process. 
The scientifi c results obtained in the course of 
this process can be expressed in various scien-
tifi c publications, dissertations (research works 
on master’s, doctor of philosophy, doctor of sci-
ences), speeches at conferences and other sci-
entifi c symposiums, expert opinions, drafts of 
normative legal acts, scientifi c program being 
developed. projects, etc. 

It is important to note that analysis and re-
search in the process of scientifi c activity aimed 
at acquiring new knowledge are comparative. 
This is one of the most widely accepted meth-
ods of approaching science at the present stage. 
The comparative method is now widely used in 
legal science. It consists of comparing two or 
more objects by stacking or comparing them. 
The comparative method involves determin-
ing the general regularities of objects known 
to science from ancient times to the present, as 
well as, as shown in the literature, the proper-
ties of these objects in different periods, in the 
past and present, changes that have occurred 
in them or aimed at identifying development 
traditions [3, p. 14].

Thus, in legal science the comparative 
method is used in the comparison of objects 
that existed at the same time and at different 
stages of historical development, their specifi c 
features, the changes and development tradi-
tions in those objects in accordance with the re-
quirements of the time (content of normative 
legal acts, changes and improvements, etc).

The structure of legal science. There is 
no science without structure. The structure of 
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each science includes the subject, object, meth-
ods and means of perception, the novelty of 
the results of scientifi c research. Any change 
in the structure of science is usually associated 
with the emergence of new fi elds of science and 
their justifi cation in practice. The latest innova-
tion in the historically formed structure of legal 
science is the novelty of the results of scientifi c 
research. In previous periods, there was no 
such element in the structure of legal science 
(for example, slavery, feudalism, modern legal 
science).

A. Subject of legal science. Research in 
every fi eld of science involves a person. That 
person is called a physical person in legal sci-
ence (within the science of civil law). In this 
sense, a subject in legal science means a spe-
cifi c researcher or scientifi c team acting in that 
role.

The researcher is not an ordinary indi-
vidual. Thus, the researcher must have a cer-
tain level of professional knowledge in the 
fi eld of research, a set of general and specifi c 
knowledge. In particular, a person conduct-
ing research in the fi eld of legal science must 
have the necessary legal thinking and legal cul-
ture. In addition to the legal way of thinking, 
the researcher-lawyer must have general and 
special methods of cognition, and take special 
initiative in scientifi c research. In other words, 
in addition to the ability to engage in scientifi c 
research, the person must also have the desire 
to do so.

B. The object of legal science. The object 
of legal science is the whole set of legal events 
and processes of legal reality. It contains the 
following components:
  a set of individual doctrines and con-

cepts, theories and teachings of the ideas of law, 
as well as thoughts of philosophers at different 
stages of development of legal science;
  a set of legal norms;
  a set of public relations regulated by 

legal norms;
 Law- making;
It should be noted that similar objects may 

exist in other humanities related to law (e.g. 
philosophy, sociology, political science, history, 
economic theory, etc.). Therefore, a number of 
neighboring sciences are distinguished from 
legal sciences. For example, philosophy of law, 

sociology of law, history of law, comparative ju-
risprudence, comparative state studies, etc.

C. The subject of legal science. When we 
talk about the subject of any science, fi rst of 
all, the focus is directed on what that fi eld of 
science has learned. At the same time, there is 
a subject of scientifi c research, which answers 
the question of what the relevant science is re-
searching.

The subject of legal science is the object di-
rectly studied by this science. In this sense, as 
its name suggests, legal science studies the ori-
gin, development and regularity of law. At the 
same time, the legal science studies the current 
state of law. The fi rst of the central elements 
of the study of legal science is jurisprudence. 
Jurisprudence cannot be equated with law. Law 
is a general concept, and it covers the compo-
nents of legal science, the laws of development. 
Legal terminology (legal language) itself is di-
rectly related to law. However, other develop-
mental patterns that directly affect law are also 
part of the study of legal science as a whole. 
Other evolving patterns are usually economic, 
political, cultural regularities.

 Jurisprudence, which is an integral part of 
the legal science as a whole, is a separate spe-
cialty. Jurisprudence also has its own compo-
nents, and such parts include:
Legal practice;
Violation of law (crimes and offences);
 Legal liability (legal liability - disciplin-

ary liability, administrative liability, material li-
ability, etc.).

D. Methods and means of understanding 
legal science. First of all, it should be noted 
that the methodology of legal sciences is the 
subject of study and research of philosophy, es-
pecially legal philosophy. Therefore, the meth-
odology is another topic and is not included in 
the analysis of this article. These tools mainly 
cover technical means (computing and com-
puter equipment, video equipment, etc.).

E. The novelty of scientifi c research in law. 
This structural element includes the latest re-
search in the fi eld of law. The importance of 
such innovations is refl ected in their enrich-
ment of the science of the theory of state and 
law, the history of teachings on law and the 
state, as well as the philosophy of law and the 
sociology of law. Innovations, fi rst of all, have a 
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strong impact on the development of legal sci-
ence as a whole.

One of the issues in the focus of the humani-
ties at the present stage is the problem of the re-
lationship between religion and law. The litera-
ture of the 70s and 80s of the last century noted 
that law was closely connected with religion, and 
such interdependence arose even in primitive 
community society [4, p. 94-95]. In our opinion, 
such an interaction can be attributed to the last 
period of primitive society. It was during the pe-
riod of social maturity (primitive society, in gen-
eral, passed through the stages of savagery, de-
velopment and maturity) that primitive people 
already had speech, the fi rst elements of religion 
(deism, fetishism) began to appear, and as a re-
sult the council of elders that played a key role in 
governing society, used customs, traditions and 
other social norms, especially religious norms. 
Even in this situation, the interaction between 
law (meaning law in the sense of social norm) 
and religion has taken shape.

In the fi eld of legal science, religious views 
have played an important role in the formation 
of legal norms. 

Thus, it can be concluded that the legal sci-
ence has an approximate history, and this has 
been a long process. To study this process, it 
would be expedient to analyze the historical 
stages of the development of legal science. 

The division of the development of legal 
science into historical stages is usually associ-
ated with periods of historical development of 
mankind. As we know from general history, this 
is due to the division of mankind into socio-eco-
nomic formations. At the same time, it should 
be noted that the division of the development 
of science, including law, into historical stages 
has always been conditional, and this is due to 
the specifi c requirements of each historical de-
velopment period in the development of societ-
ies and states. For example, there is such a his-
torical period in the development of legal sci-
ence that no theories and teachings that could 
stimulate the development of legal science have 
been put forward during that historical period.

If the historical stages of the development 
of legal science are approached in terms of the 
division of mankind into socio-economic for-
mations, then the division into periods will be 
taken as follows:

1) The history of the Ancient world (about 
30th century BC - 5 century AD), i.e. the period 
before the collapse of the Roman Empire (476 
AD) when the fi rst states were formed. This 
stage is mainly related to the historical genesis 
of legal science in ancient Greece and Rome.

2)  History of the Middle Ages (late 5th 
century - late 15th century). The discovery of 
America in 1492 and the beginning of global-
ization specifi es period. This period is associat-
ed with Byzantine law, then with the law of Eu-
ropean states, and fi nally with the emergence 
of legal education.

3) New period (16th-19th centuries). This 
period is specifi ed by The First World War 
(1914-1918) and the revolutionary events of 
1917 in Russia. Namely during this period that 
legal science was formed in the modern sense. 
The period itself, and the processes taking 
place in it, are mainly related to the states of 
Europe and the United States.

4) The recent period (the period from the 
twentieth century to the present). This period 
is associated with the development of legal sci-
ence, and the development of legal science has 
acquired a global character at this stage.

It should be noted that this chronology was 
proposed by A.M.Lushnikov [5, p. 5].

According to some considerations, it is diffi -
cult to fully agree with the chronology present-
ed by the author. First, it is generally accepted 
that law and legal science emerged at the same 
time with the emergence of states. Although 
A.M.Lushnikov supports this aspect, he relates 
the emergence of law and legal science with an-
cient Greece and Rome [5, p. 6].

 It is far from the truth, because the fi rst 
states or state institutions were formed in the 
Ancient East (in Ancient Sumer, Egypt, as well 
as in Azerbaijan and so on in Eastern slave 
civilizations). So, in this regard, it cannot be 
ruled out that law and legal science was formed 
namely in ancient Greece and Rome.

 Second, there is no explanation of how the 
discovery of America and the beginning of glo-
balization were linked to the emergence of legal 
science. In general, the author’s conclusion is 
somewhat ambiguous.

Third, neither the First World War nor the 
revolutionary events in Russia had anything to 
do with the formation of the legal science. On 
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the other hand, it is not clear exactly what revo-
lutionary event took place. If such an event re-
lates to the events of October 1917, it should be 
noted that in October 1917 a coup d’etat took 
place in Petrograd, not a revolution, and that 
the interim government handed over power to 
the Bolsheviks without any resistance or use of 
arms.

In accordance with these considerations, we 
would like to show once again that the above 
mentioned chronology (even if it is conditional) 
cannot be considered completely effective.

 It should be taken into consideration that at 
present not everyone agrees on the chronology 
of the history of human development in terms 
of the formation, development and activity of 
the state and law. Formational chronology is a 
Marxist concept that found itself inconsistent 
with scientifi c truths back in the days of Marx-
ism-Leninism. Though the given chronology is 
not completely ruled out it is not fully accepted.

Based on the abovementioned, we propose 
the following chronology of the emergence of 
legal science:

1) The ancient world;
2) The Middle Ages;
3) The Renaissance and the Reformation;
4) The period of bourgeois revolutions 

(permanent revolutions);
5) New period (period of free competition);
6) The recent period (monopolistic capital-

ism, imperialism, socialism, the two opposing 
systems, the liberation of the colonies, the crisis 
period of “real socialism”).

The presented chronology is taken from 
the historical science and the given stages of 
historical development, along with the process 
of socio-political and cultural evolution of man-
kind, also include periods of scientifi c progress. 
This chronology cannot be evaluated as a com-
plete and defi nitive classifi cation. As already 
mentioned, the stages of scientifi c development 
of mankind are conditional, and therefore, ac-
cording to one of the considerations put for-
ward in the legal literature, “it is diffi cult to 
prove the legitimacy of the stages of develop-
ment even in the science of history” [6, p. 4].

The legal science is not utopia. It refl ects 
the legal realities of different periods of histori-
cal development with real factors, presents the 
years of progress and decline in the develop-

ment of legal science, as well as the original-
ity of individual historical stages on the basis of 
real facts.

 The chronology presented by us is not 
based on a single principle. The fi rst 3 (three) 
parts of the chronology (Ancient World, the 
Middle Ages, the Renaissance and Reformation 
period) embody the classical division of world 
history. Namely in the classical period, as in all 
other fi elds of science, (of course, in the spheres 
of science that existed at that time), the fi rst ele-
ments of legal science were evolved, gradually 
formed and developed and thus prepared the 
perfect foundations for later periods.

 A single principle in the construction of 
chronology demonstrates the historical affi r-
mations of formation, development and matu-
rity periods of science. The development of sci-
ence and the improvement of its provisions, as 
well as scientifi c progress and its achievements 
always keep science to be high priority. In this 
respect, the humanities do not stand behind 
the natural sciences and the exact sciences [7, 
p. 67]. Can this be applied to legal science? In 
our opinion, this provision is also typical for the 
legal science. 

 If the principle of unity was followed, the 
period of development of legal science should 
be followed by the period of development of 
legal science in the New Era and Recent Epoch. 
However, in the chronology presented by us, 
they are replaced by the period of bourgeois 
revolutions (permanent revolutions). Such a 
logical imperfection itself stems from the needs 
of the teaching process of legal science itself 
and its various branches. Unlike the condition 
of legal science in ancient and medieval times, 
the legal science was enriched with universal 
values namely during bourgeois revolutions, 
surrounded by new principles in accordance 
with the needs of the time, and law began to 
manifest itself as a science that refl ected the 
realities of law and the realities of social life 
without scientifi c scholastic ideas. 

The Ancient World Stage of the historical 
development of legal science covers a large 
period from the middle of the fi rst millennium 
BC to the fi fth century AD. Taking from the 
ancient Eastern civilizations, Ancient Greece and 
Rome made unprecedented contributions to 
the legal science in the world. As a classic period 
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of world legal culture, it can be considered the 
beginning of its enrichment. Ancient Roman 
legal science served as a benchmark for legal 
science in almost all European countries in its 
later development. Thanks to the adoption of 
Roman legal science, a perfect legal system was 
formed in many Western countries.

The Middle Ages period of development of 
legal science can be divided into 2 (two) stages 
of development:

A)  Early Middle Ages (6th-9th centuries);
B) Middle Ages (10th-15th centuries).
 The period of development of legal 

science in the early Middle Ages is the 
stage of emergence and formation of feudal 
relations. The Middle Ages were marked by 
the development of feudalism and its gradual 
decline. The contradictions that arose within 
feudal social relations that took place in the 15th 
century and their growing richness fi nally laid 
the groundwork for the emergence of capitalist 
relations towards the beginning of the 17th 
century. At this stage, the legal science, relying 
on the theory of natural law, has given impetus 
to the emergence of new scientifi c provisions of 
jurists, the law, beyond a narrow framework, 
has become the right of everyone.

 A new stage in the development of legal 
science usually begins in 1870 (since the 
establishment of the Paris Commune) and is 
considered the most productive stage in its 
development. This stage lasted until the end 
of the 19th century. The development of legal 
science in the new period is considered to be 
the most productive stage because it was at 
that time, that the fundamental provisions, 
general and special principles of legal science, 
(especially criminal and criminal-procedural 
legal science) which are still relevant today, 
were implemented.

 It should be noted that these principles were 
theoretical provisions developed by French 
enlighteners during the revolutionary events 
that took place in France in the 18th century. 
Thus, Voltaire (real name François-Marie Arue, 
1694-1778), Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778), Charles Louis Montesquieu (1689-1755) 
and other French thinker’s revolutionary 
challenges developed for the Great French 
Revolution had a deep legal content. The point 
is that these theoretical provisions have become 

important principles of the constitutions and 
national legislation of individual European 
countries in the following years. Some of them 
are:
“it is allowed to do anything not pro-

hibited by law”;
“it is not allowed to do what is prohib-

ited by law”;
“only one punishment can be imposed 

for one crime” and so on.
 Over time, especially in the early 19th and 

20th centuries, the course of history has accel-
erated signifi cantly, and accordingly, the legal 
science has gained great intensity in its devel-
opment. The legal literature shows that the de-
velopment of legal thought was so intensive at 
the beginning of the twentieth century (this is 
the beginning of the recent epoch) that “rapid 
renewal took place in the arsenal of new pro-
visions of legal science. Due to this, the devel-
opment of legal science infl uenced on socio-
economic and political life, and as a result of 
innovations in jurisprudence, state-legal theory 
became one of the vital needs” [8, p. 24].

 The above stages of historical development, 
refl ecting the chronology of the historical de-
velopment of legal science, are mainly based on 
the history of Eastern Western countries, not 
Eastern countries. Because the basis of the pre-
sented chronology is the historical materials of 
the Western countries. Therefore, it is impos-
sible to include, at least literally, the historical 
data of the Eastern countries in even separate 
parts of this period. However, even in this case, 
the presented chronology of legal science re-
tains its value, especially its methodological 
value, in the process of comparative analysis.

 It should be noted that, as in other areas, in 
the development of legal science, the West be-
gan to move rapidly and leave the East behind, 
starting from the Renaissance and the Refor-
mation (14th-16th centuries). The word East 
mentioned here, means fi rst of all, the periods 
of development of Muslim (Islamic) legal sci-
ence in historical stages. The changes made by 
the West in the fi eld of legal science and political 
construction also led to its expansion, coloniza-
tion and the emergence of imperialism. How-
ever, this did not mean that the legal science 
stopped developing. The powerful and stable 
scientifi c advances that emerged in the West 
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and infl uenced the legal ideas of other coun-
tries of the world were advancing intensively. 
On the contrary, the ideological infl uence of 
the East on the West and its spiritual culture 
and values, that is, the traditions of infl uence 
of the East, was gradually weakening. The sit-
uation led to the fact that after the bourgeois 
revolutions, the legal science of some Eastern 
states began to develop under the infl uence of 
the ideas put forward in the West at that time.

 Thus, summarizing the brief analysis of 
the historical stages of development of legal 
science, we can conclude that the chronology 
that applies to all states and their legal science 
is possible only on the basis of formal-chrono-
logical sequence. However, this is not enough 
to characterize the relevant period as a whole.

 The development of legal science (regard-
less of the stages of historical development) is 
associated with the development of political 
and legal thought, ideas and theories, teach-
ings, various concepts and doctrines. Only the 
ideology of the relevant period in this process 
does not pass unaffected by law. It is important 
to consider the categories of legal science in 
terms of characterizing the development fea-
tures of concepts and doctrines. 
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Наук Азербайджана
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

 В статье указывается на длительный 
исторический процесс юридической науки. Для 
изучения этого процесса необходимо проанали-
зировать исторические этапы развития юриди-
ческой науки. Разделение развития юридической 
науки на исторические этапы обычно связано с 
историческим развитием человечества. Как мы 
знаем из всеобщей истории, это связано с раз-
делением человечества на общественно-экономи-
ческие формации.

 В то же время автор считает необходи-
мым отметить, что деление развития науки, в 
том числе юридической, на исторические этапы 
всегда было условным и это связано со специфи-
ческими требованиями каждого исторического 
периода развития общества и государства.
Ключевые слова: Азербайджан, право, исто-

рия, развитие, наука.
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ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÃËÀÑÍÎÑÒÈ 
ÏÐÈ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈß

Статья посвящена исследованию темы 
реализации гласности правосудия (судопро-
изводства) как одного из фундаментальных 
конституционных принципов, которыми ру-
ководствуются суды в своей деятельности.
Принцип гласности осуществления пра-

восудия (судопроизводства) является произ-
водным от принципа независимости суда и 
равенства сторон в судопроизводстве и обе-
спечивает «прозрачность» судопроизводства. 
В качестве синонимов принципа гласности 
осуществления правосудия (судопроизводства) 
приводят «открытость» и «транспарент-
ность».
На основании анализа содержания норм 

конституционного права, стран Европы и 
Азии, норм международного права, теорети-
ческих положений правовой науки сделан вы-
вод о реализации в полной мере доступа субъек-
тов к судебным процессам в аспекте гласности 
судопроизводства.
Ключевые слова: принципы осуществле-

ния правосудия (судопроизводства), реализа-
ция гласности при осуществлении правосудия 
(судопроизводства), открытость правосудия, 
транспарентность правосудия, доступность 
правосудия, публичность правосудия.
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Для последующего анализа сущности и 
содержания указанного принципа, его ме-
ста в системе принципов, на которых осно-
вано осуществление правосудия, необходи-
мо выяснить значение термина «гласность», 
этимологию этого понятия, его соотноше-
ние со смежными терминами, которыми 
законодатель и (или) правовая наука, ха-
рактеризуют деятельность по отправлению 
правосудия, функционирование судебной 
системы («транспарентность», «о ткрытость», 
«публичность»).
В этимологическом значении термин 

«гласность» определяется как: доступность 
для ознакомления и обсуждения, контроля; 
публичность; общеизвестность определен-
ного факта. В научной юридической лите-
ратуре под принципом гласности судебного 
процесса чаще всего понимают такой поря-
док рассмотрения дел, при котором доступ 
в зал судебного заседания свободен для всех 
граждан, представителей прессы и других 
лиц, а ход и результаты процесса могут сво-
бодно освещаться в прессе или других СМИ 
[2, с. 10].
Анализ исторического становления 

принципа гласности свидетельствует о том, 
что в разные времена последний связывали 
с различными обстоятельствами [3, с. 272–
273].
Принцип гласности осуществления пра-

восудия (судопроизводства) является про-
изводным от принципа независимости суда 
и равенства сторон в судопроизводстве, и 
обеспечивает «прозрачность» судопроиз-

Одним из фундаментальных конститу-
ционных принципов, которыми руковод-
ствуются суды в своей деятельности, явля-
ется принцип гласности судебного процес-
са. Принцип гласности судопроизводства во 
всех судах установлен в части V статьи 127 
Конституции Азербайджана [1].
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водства. В некоторых источниках в качестве 
синонимов этого принципа приводят «от-
крытость» и «транспарентность» (от англ. 
«Transparent» – прозрачный) судебной вла-
сти [4, с. 152]. 
В то же время принцип гласности су-

допроизводства тесно связан с принципом 
и европейским стандартом доступности 
правосудия, который включает в себя: от-
крытое ведение своей деятельности судом; 
безопасность, доступность и удобство по-
мещений суда; суд обеспечивает возмож-
ность эффективного участия всех, кто стоит 
перед ним, в том числе лицам с языковыми 
проблемами и инвалидностью; уважение и 
вежливость со стороны работников суда к 
каждому, с кем они контактируют, не уни-
жать достоинства этих лиц; судебные сборы 
и устанавливаемые судом процедуры долж-
ны быть справедливыми и разумными, а 
открытые протоколы хранились и за разум-
ную цену предоставлялись желающим озна-
комиться с ними [5]. 
Однако для функционирования в пол-

ном объеме этого принципа, гласность не 
должна сводиться только к свободному до-
пуска публики в зал судебного заседания 
и к праву собравшихся беспрепятственно 
информировать других лиц о том, что они 
слышали и видели во время судебного про-
цесса.
Российские дореволюционные, некото-

рые советские, современные и восточноев-
ропейские юристы и сейчас различают два 
аспекта гласности: внутреннюю гласность – 
гласность для сторон (участников процесса); 
и внешнюю – гласность для всех граждан, 
гласность перед обществом [6, с. 42].
По определению Юридической энци-

клопедии, гласность судопроизводства – 
конституционный принцип судопроизвод-
ства, в соответствии с которым разбиратель-
ство дел во всех судах является открытым. 
Слушание дел в закрытых судебных засе-
даниях – д остаточно редкое исключение и 
допускается лишь в случаях, предусмотрен-
ных законом. Принцип гласности судопро-
изводства означает, что при рассмотрении 
гражданских или уголовных дел в судах об-
щей юрисдикции, экономических споров и 
других дел в судах могут присутствовать лю-

бые лица, в т.ч. представители прессы. Глас-
ность судопроизводства неразрывно связа-
на с иными принципами судопроизводства 
и прежде всего с устностью судебного раз-
бирательства. Значение принципа гласно-
сти многообразно. Прежде всего, гласность 
– одна из серьезных гарантий принципа не-
зависимости судей и подчинения их только 
закону, важное процессуальное средство, 
создающее оптимальные условия для уста-
новления действительных обстоятельств 
гражданских и уголовных дел. Она создает 
предпосылки для непредвзятого, полного 
и всестороннего исследования всех обстоя-
тельств дела и способствует вынесению за-
конного и справедливого судебного поста-
новления. Принцип гласности – весьма се-
рьезное средство социального контроля за 
надлежащим осуществлением правосудия, 
а по уголовным делам – и за деятельностью 
органов предварительного следствия или 
дознания, материалы которых проверяются 
судом с соблюдением принципа гласности. 
Гласность судопроизводства способствует 
повышению культуры судопроизводства, 
является хорошим профилактическим сред-
ством предупреждения каких-либо отсту-
плений от установленных законом правил 
судопроизводства. Отступление от прин-
ципа гласности может повлечь за собой се-
рьезные нарушения прав и свобод участни-
ков процесса и в конечном итоге привести 
к грубым судебным ошибкам [7, с. 180–181].
Украинский ученый В.В.Король выде-

ляет характерные признаки гласности как 
отдельного конституционного принципа [8, 
с. 13].
Интересно, что в большинстве работ по 

гражданскому процессу принцип публично-
сти не упоминается вообще, обычно анали-
зируется лишь принцип гласности граждан-
ского судопроизводства [9, с. 32–33].
Точная и полная запись судебного про-

цесса является важным не только для судей, 
но и для каждого отдельного гражданина, 
в то, или иное время сталкивающегося с 
правосудием. В случае ведения протокола 
судебного заседания секретарем, который 
пишет его вручную, часто не успевая зафик-
сировать обстоятельства, которые имеют 
важное значение для дела, у сторон могут 
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возникать сомнения относительно полноты 
и правильности его ведения. Другое дело, 
что судебный процесс записывается звуко-
записывающим устройством. В последнем 
случае доверие к суду значительно возраста-
ет, при этом намного повышается и культу-
ра ведения судебных заседаний [10, с. 131].
Принцип гласности судебного процесса 

может включать в себя его полную фикса-
цию техническими средствами, а может и 
не включать. В первом случае, как пишет 
В. Коваль, речь идет о технической записи 
хода процесса по собственной инициативе 
лиц, участвующих в процессе или присут-
ствовали на нем, в частности представителей 
средств массовой информации, во втором – 
это фактическое основание для обоснова-
ния выводов суда первой и апелляционной 
инстанций и доводов сторон [11, с. 83].
Гласность является формой осуществле-

ния контроля общества за работой судебных 
органов. Настоящая независимость судеб-
ной власти неотделима от внедрения спо-
собов общественного контроля за деятель-
ностью суда, исключающих ее бесконтроль-
ность, и обеспечивают недопустимость про-
извола с ее стороны. Следовательно, даже 
при закрытом слушании дела должны быть 
соблюдены все основополагающие принци-
пы правосудия в соответствующих отноше-
ниях. Во всех случаях, когда необходимо со-
блюдение также государственной тайны, суд 
должен обеспечить ее охрану. Именно этим 
обусловлены предусмотренные законом ис-
ключения из конституционного принципа 
гласности слушания дел. Тем не менее, этот 
принцип реализуется при публичном объ-
явлении приговора или решения суда [12, 
с. 120–124].
Особую значимость при реализации 

принципа гласности судопроизводства при-
обретает соблюдение судом прав и свобод 
человека и гражданина. Также стоит про-
анализировать положения международно-
правовых актов, касающихся гласности и 
открытости судопроизводства. 
Всеобщая декларация прав человека 

1948 года, содержит требование о необходи-
мости обеспечения естественного и неотъ-
емлемого права каждого на рассмотрение 
его дела гласно и с соблюдением всех требо-

ваний справедливости, независимым и бес-
пристрастным судом (статья 10), а гласность 
рассматривается как необходимая составля-
ющая презумпции невиновности (статья 11) 
[13]. 
Согласно пункту 1 статьи 14 Междуна-

родного пакта о гражданских и политиче-
ских правах 1966 года, публичное разби-
рательство является элементом права на 
справедливый суд, а любое судебное поста-
новление по уголовному или гражданскому 
делу shall be made public («должно быть пу-
бличным») [14].
Международно-правовые акты, касаю-

щиеся защиты прав несовершеннолетних, 
содержат положения о конфиденциально-
сти рассмотрения дел последних (недопу-
щение публикации информации, которая 
может указать на личность правонарушите-
ля). Судебные дела, где стороной является 
несовершеннолетний, в обязательном по-
рядке должны рассматриваться в закрытом 
судебном заседании [15]. Указанное положе-
ние направлено на защиту прав этих лиц.
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Кон-

венции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года, публичное разбиратель-
ство дела является одним из элементов 
справедливого судебного разбирательства, 
а судебное решение объявляется публично 
[16]. 
В практике Европейского суда по пра-

вам человека отражено толкование этого 
принципа. Учитывая сходство правового 
регулирования принципа публичности, ин-
тересным для Украины может явиться ре-
шение суда по «делу Бирюков против Рос-
сии». В этом деле Суду пришлось решать 
вопрос соответствия статье 6 Конвенции, 
практики российских судов, согласно ко-
торой в открытом судебном заседании пу-
блично объявлялась только резолютивная 
часть решения (что было осуществлено и в 
суде первой и апелляционной инстанций). 
При решении поставленного вопроса, Ев-
росуд исходил с позиции наличия у широ-
кой общественности доступа к полному тек-
сту решения и исключения любого другого 
способа, кроме зачитывания вслух полного 
текста судебного решения в открытом су-
дебном заседании [17].
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Итак, рассматриваемый конституцион-
ный принцип гласности в функциониро-
вании судебной власти в настоящее время 
является таким, что уже не вызывает значи-
тельных проблем на практике. По общему 
правилу рассмотрение дел в судах является 
открытым, а в определенных случаях – за-
крытым. Также очень положительно следу-
ет отметить тот факт, что данный принцип 
на практике реализуется и в открытом до-
ступе к судебным решениям (речь идет о го-
сударственном реестре судебных решений) 
[10, с. 135].
Опыт зарубежных стран, касающийся 

обеспечения гласности и открытости судо-
производства (ФРГ, Польши, Литовской Ре-
спублики, Грузии, Российской Федерации) 
свидетельствует, что общим правилом в 
большинстве государств является открытое 
рассмотрение судебных дел. К примеру, в 
ФРГ считается, что открытый доступ обще-
ственности к суду – это одно из фундамен-
тальных прав человека, а судебное решение, 
вынесенное с его нарушением, является ос-
нованием для кассационного обжалования. 
Исключением может послужить законода-
тельство Великобритании, где разрешение 
на присутствие посторонних лиц во время 
судебного заседания должен предоставить 
судья [18, с. 178].
В германском уголовном судопроизвод-

стве принцип гласности касается судебно-
го разбирательства, которое должно быть 
проведено в открытом суде. Однако из это-
го принципа есть исключения (запрет на 
радиотрансляции, на разглашение данных 
о личности подсудимого и т.п.) [19, с. 138]. 
В законодательстве изученных стран можно 
найти различные случаи ограничения глас-
ности судебного процесса [3, с. 272].
Мы также солидарны с российским ис-

следователем Н.А. Федотовым, который ука-
зывает, что принцип гласности судопроиз-
водства, который традиционно означал сво-
боду доступа граждан к залам судебных за-
седаний, в современных условиях (с учетом 
развития информационно-коммуникацион-
ных технологий), существенно обогащается 
за счет новых форм его реализации через 
традиционные СМИ и Интернет. Именно 
через периодическую печать, радио и теле-

видение, информационные ресурсы Интер-
нета, современный человек получает наи-
большее количество общественно значимой 
информации о событиях в стране и в мире, 
в том числе и о судебной деятельности [20, 
с. 13].
М.А. Кузьмина, подытоживая понима-

ние публичности рассмотрения судебных 
дел, выделяет несколько ее форм:
− открытость гражданского процесса 

(наличие в зале судебного заседания лиц, 
участвующих в деле, лиц содействующих 
осуществлению правосудия, и других лиц, 
которые имеют определенный интерес к 
делу; устное ведения разбирательства; до-
ступность документов);
− последующее опубликование итого-

вых правоприменительных постановлений 
суда (как по конкретному делу, так и обоб-
щений по разным темам и анализа статисти-
ки);
− прозрачность действий судебной си-

стемы для общества (размещение информа-
ции о наличии в производстве тех или иных 
гражданских дел, о времени их слушания, 
предоставление архивных материалов и 
др.);
− доступность сведений о юридиче-

ских конфликтах для СМИ [21, с. 5–6].
А.А.Овсянникова обоснованно доказы-

вает, что открытость информации о суде, 
как органе государственной власти – не 
ограничивается освещением информации о 
его деятельности в СМИ. Эта основа шире и 
должна обеспечиваться наличием в откры-
том доступе такой информации, как:
− график работы судов и их местона-

хождение;
− компетенция суда;
− порядок подачи гражданами заявле-

ний, требования к ним;
− образцы документов для обращения 

в суд;
− порядок обжалования судебных ре-

шений;
− итоги работы суда за определенный 

период;
− анализ и обобщение судебной прак-

тики и статистики [2, с. 8].
Несмотря на специфику целей и задач, 

методов работы, суды и средства массовой 
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информации действуют в одном информа-
ционном пространстве, что обязывает их 
вырабатывать соответствующие формы вза-
имодействия [22, с. 289]. Обеспечивая про-
зрачность своей деятельности, суд не только 
реализует конституционное право граждан 
на получение объективной информации, 
способствует постр оению гражданского об-
щества, но и существенно укрепляет авто-
ритет судебной власти, улучшает качество 
судейской работы [23].
Таким образом, анализ содержания вы-

шеприведенных норм конституционного 
права стран Европы и Азии, норм между-
народного права, теоретических положе-
ний правовой науки свидетельствуют о ре-
ализации в полной мере доступа субъектов 
к судебным процессам в аспекте гласности 
судопроизводства.
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Huseynova Nigar Rafael 
IMPLEMENTING OPENNESS

IN THE IMPLEMENTATION OF 
JUSTICE

The article is devoted to the research of the topic 
of the implementation of publicity of justice (legal 
proceedings) as one of the fundamental constitutional 
principles that guide the courts in their activities.

The principle of publicity in the administration of 
justice (proceedings) is derived from the principle of 
independence of the court and equality of the parties 
in the proceedings and ensures the “transparency” of 
the proceedings. As synonyms of the principle of pub-
licity of justice lead “openness” and “transparency”.

On the basis of the analysis of the content of the 
constitutional law of Europe and Asia, international 
law, theoretical provisions of legal science, it is con-
cluded that the implementation of the full access of 
subjects to trials in terms of publicity of proceedings.

Key words: principles of justice (legal proceed-
ings), implementation of publicity in justice (legal 
proceedings), openness of justice, transparency of jus-
tice, accessibility of justice, publicity of justice.
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В статье проведён анализ методологи-
ческой трансформации доктрины право-
вой социализации, особенно в контексте 
глобальных изменений социальной реаль-
ности. Правовая социализация уточнена 
как процесс принятия набора норм и цен-
ностей, установленных людьми или группа-
ми, влияющими на индивида через процесс 
социализации. Это явление начинается с 
изучения того, что такое нормы, а затем 
человек проходит процесс понимания того, 
почему они ценны или почему они имеют 
смысл, пока наконец не признают норму как 
собственную точку зрения.
В основе современного методологиро-

вания правовой социализации - синерге-
тический подход. В нем формулируют-
ся общие принципы самоорганизации, 
действительные для всех уровней материи. 
Особенностью синергетического подхода 
является переход от изучения простого к 
сложному, от замкнутого к открытому, от 
линейного к нелинейному, от рассмотрения 
равновесных и почти равновесных процессов 
к делокализации и нестабильности, к изу-
чению происходящего далеко от равновесия. 
Методологическими принципами синерге-
тики правовой социализации выступают 
нелинейность, незамкнутость и нестабиль-
ность.
Продемонстрированное, что нелиней-

ность отражается из-за отсутствия пря-
мой линейной связи между формализацией 
нормы права и ее реализацией.
Синергетический подход обуславливает 
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возможности  технологизации получения 
правовых знаний, что делает правовую со-
циализацию более динамичной, поскольку 
изменятся ее основной фактор. Мир стал-
кивается с беспрецедентным драматичес-
ким изменением, которое определяет совре-
менную реальность в образовательной среде 
особенно, поскольку она в наибольшей степе-
ни чувствительна к инновациям. Пример 
синергетических изменений продемонстри-
рован путем анализа электронного голосова-
ния как новейшего фактора трансформации 
политических прав человека.
Доказано, что существенным фактором, 

влияющим на методологию правовой соци-
ализации, является принцип унификации 
права, характерный для глобализированного 
общества. Глобальные изменения трансгра-
ничного взаимодействия, миграционные 
потоки определяют тенденции ухода от 
национальных к глобальным процессам пра-
вовой глобализации.
Ключевые слова: правовая социализа-

ция, методология, подходы, синергетика, 
глобализация, трансформация.

Постановка проблеми
Правова соціалізація – це процес, за-

вдяки якому люди набувають ставлення та 
переконання щодо права, правових авто-
ритетів та правових інститутів. Це відбува-
ється через взаємодію окремих осіб як осо-
бистих, так і сторонніх, з органами публіч-
ної влади, судами та іншими юридичними 
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інституціями. Правова соціалізація вклю-
чає в себе процес прийняття набору норм 
і цінностей, встановлених людьми або 
групами, які впливають на індивіда через 
процес соціалізації. Це явище починаєть-
ся з вивчення того, що таке норми, а потім 
людина проходить процес розуміння того, 
чому вони цінні або чому вони мають сенс, 
поки, нарешті, не визнають норму як влас-
ну точку зору. 
Іноземні дослідники доводять: дослі-

джуване поняття є процесом, за допомо-
гою якого люди розвивають свої стосунки 
з правом шляхом набуття пов’язаних із за-
коном цінностей, установок і здібностей до 
міркування. Дослідження правової соціа-
лізації розрізняють дві різні орієнтації на 
право: примусову та консенсуальну. При-
мусові орієнтації ґрунтуються на застосу-
ванні сили та покарання, що в кінцевому 
підсумку призводить до інструментально 
зосереджених відносин, побудованих на 
домінуванні. Орієнтації консенсусу ґрун-
туються на набутті цінностей, які охоплю-
ють турботу щодо лікування, прийняття 
рішень та кордонів . Коли влада втілює ці 
цінності, вони сприяють довірі та легітим-
ності та сприяють відносинам, побудова-
ним на спільних цінностях та добровіль-
ному прийнятті законної влади. Незважа-
ючи на ці висновки, доцільність консенсу-
ального підходу над примусовим підходом 
дуже оскаржується в правовому та непра-
вовому контекстах [1]. 
Важливо дослідити методологічні ас-

пекти правової соціалізації як невідклад-
ного явища для правореалізаційної діяль-
ності. Особливо актуально зосередитися 
на новітніх засобах та способах методоло-
гіювання у контексті глобальних транс-
формацій сучасного суспільства. 

Стан дослідження
Проблеми правової культури, правово-

го виховання неодноразово ставали пред-
метом уваги як теоретиків, так і філософів 
права, зокрема С.Сливки, В.Ковальчука, 
Ю.Бисаги, Є.Зозулі, Т.Гарасиміва, 
Н.Оніщинко та інших. У контексті інозем-
них досліджень проблематиці правової со-
ціалізації присвячували праці M. Taslimi, 

Kh. Norouzi, M. Hakemi [2], Brito Bastos F. 
та інші.
Тільки останнім часом правова соці-

алізація стала об’єктом наукового дослі-
дження. Методологія важлива в кожній 
науці. Правові дослідження протягом три-
валого часу були в дефіциті відповідної 
методології та методів проведення дослі-
джень. Питання методологічного інстру-
ментарію правової соціалізації ще не під-
німалося на рівні доктрини права.

Метою статті є аналіз методологічної 
трансформації доктрини правової соціа-
лізації, особливо в контексті глобальних 
змін соціальної реальності. 

Виклад основних положень
Термін «правова доктрина» зазвичай 

використовується для позначення сукуп-
ності явищ. Її розуміють як інтерпретацій-
ну пропозицію, висунуту вченими-юрис-
тами, щодо переформулювання, уточнен-
ня та систематизації джерел позитивного 
права в кластери узгоджених мережевих 
концепцій і принципів. Тобто доктрину 
утотожнюють з оновленим методологіч-
ним підходом. Правова доктрина також 
може використовуватися для позначення 
напряму юридичної науки, яка займається 
розробкою таких пропозицій. Справді, та-
кий підхід до права історично був настіль-
ки домінантним у європейській правовій 
науці, що — особливо в континенталь-
них традиціях — правова доктрина (die 
Lehre , la dottrina , la doctrine) часто вжи-
вається в більш абстрактному значенні — 
як синонім юридичної науки в цілому [3]. 
Доктринальне переформулювання 

правових джерел відбувається не в ізо-
льованому, незайманому та суто правово-
му світі, а скоріше в контексті конкретної 
інтерпретаційної спільноти. Межі док-
тринального правового дискурсу визна-
чаються мережею мовчазних соціальних 
умовностей серед інтерпретаторів про те, 
як правдоподібно можна приписати зна-
чення правовим джерелам, і про природу 
позаправових реалій, якими ці джерела 
мають намір керувати. Правові доктри-
ни є продуктом юридичних джерел, які 
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вони мають намір переформулювати, як і 
неявних концепцій їхніх розробників со-
ціальних і політичних інститутів, спільних 
нормативних переконань та усталених ар-
гументаційних практик. Інакше кажучи, 
правові доктрини – це вчення, які дослідни-
ки вкладають у певну правову культуру [4]. 
О. Ганзенко розглядає правову куль-

туру як систему правових цінностей, що 
відповідають рівню досягнутого людством 
правового прогресу, відображають у пра-
вовій формі стан свободи особи і соціаль-
ної справедливості, інші найважливіші со-
ціальні цінності в діалектичному впливі на 
якісний стан і спосіб правового життя осо-
би й суспільства, у якому найвищою цінніс-
тю є реалізація прав і свобод людини та їх 
захист. Правова культура особи розгляда-
ється як властивість, яка характеризуєть-
ся загальною повагою до права, достатнім 
знанням змісту правових норм і вмінням 
їх застосовувати, а також активною право-
мірною поведінкою в усіх життєвих ситуа-
ціях; є позитивною правосвідомістю в дії 
[5, c.12]. Роль правової культури для всіх 
правових явищ є дуже важливою. 
Для прикладу, у цьому полягає постій-

ний виклик для доктринального розвитку 
права ЄС. Національна правова доктрина 
вбудована в спільну та відносно стабільну 
культурну інфраструктуру, на яку може 
покладатися будь-який учасник юридич-
ної аргументації. Європейської правової 
доктрини немає.  Справді, деякі, науковці 
стверджують, що це визначальна якісна 
відмінність між національним законодав-
ством і законодавством ЄС; у той час як 
перша має «багато текстуровану подушку 
культурних ресурсів», юридичні джерела 
ЄС – це «просто тексти, порожні оболонки 
без коріння» [6]. 
Отож доктринальна основа всіх право-

вих норм є існування усталеної правової 
культури суспільства. Норми права втілю-
ють соціальні атрибути зовнішніх чинни-
ків. Вони відображають вимоги соціальних 
норм, наприклад культурних, ментальних, 
історичних, релігійних, моральних. Особа 
отримує правову соціалізацію не тільки, і 
не стільки через виключно чітке знання 
правових норм, а через розуміння прин-

ципів та ідеології права, власне і соціальне 
відображення добра і зла, правильного та 
неправильного, що виключно акумулю-
ється в такому явищі, як правова культура 
суспільства. 
Проте такі явища, як доктрина права, 

правова культура та система законодав-
ства, мають змінний розвивальний харак-
тер. Це не усталені явища, це завжди іс-
торичні парадигми, які мають тенденції 
до видозміни та трансформації. Останні 
залежать від зовнішніх чинників та умов 
конкретного соціуму. 
Глобалізація – це явище, котре впливає 

на всю суспільно-політичну реальність, не 
оминає і вище згадувані інституційні фак-
тори правового характеру. Тому вагомо 
розуміти зміну глобалізаційної реальності 
та, відповідно, трансформацію методології 
правової соціалізації. 
У першу чергу, тут слід говорити про 

синергетичний підхід. Синергетика, по 
суті, інтегрує детермінований та ймовір-
нісний стилі наукового мислення. Синер-
гетика — це загальна теорія самоорганіза-
ції. У ньому формулюються загальні прин-
ципи самоорганізації, дійсні для всіх рівнів 
матерії. Особливістю синергетичного під-
ходу є перехід від вивчення простого до 
складного, від замкнутого до відкритого, 
від лінійного до нелінійного, від розгляду 
рівноважних і майже рівноважних проце-
сів до делокалізації та нестабільності, до 
вивчення того, що відбувається далеко від 
рівноваги. Методологічними принципами 
синергетики, які викликають принципи, 
є нелінійність, незамкненість і нестабіль-
ність. Основний принцип – правило нелі-
нійності є порушенням принципу супер-
пропозиції в певному явищі (процесі): ре-
зультатом додавання впливів на систему є 
не додавання результатів цих впливів. 
Продемонструємо праксіологічний 

підхід до цього розуміння. Існування пра-
вової норми не має лінійного впливу на її 
реалізацію. У національному праві є безліч 
норм, що мають незатребуваний характер 
і відповідно не можуть активно впливати 
на правову соціалізацію особи. Такими є, 
наприклад, норми земельного права про 
виділення житлово-будівельним коопера-
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тивам безоплатно земельні ділянки чи іс-
нування комісії з трудових спорів на під-
приємстві, в установі чи організації. По-
ряд з цим є відносини, що активно розви-
ваються, проте ще не врегульовані чітко 
нормами права – серед них використання 
методу репродукції, як-то сурогатного ма-
теринства як способу боротьби з безплід-
дям. Отож цими прикладами ми демон-
струємо, що в сучасному глобалізаційному 
суспільстві синергетичний підхід викорис-
товується затребувано, оскільки прямого 
лінійного зв’язку між формалізацією нор-
ми права і її реалізацією сьогодні не існує. 
Синергетичний підхід зумовлює мож-

ливості технологізації отримання право-
вих знань, що робить правову соціалізацію 
більш динамічною, оскільки змінюється її 
основний чинник. Світ стикається з без-
прецедентною драматичною зміною, яка 
визначає сучасну реальність в освітньому 
середовищі включно, оскільки воно най-
більшою мірою чутливе до інновацій
Цифрова революція визначає реаль-

ність у всіх сферах життя. Це докорінно 
змінює освітні рамки, перетворює фокус 
траєкторії навчання з класичного підхо-
ду - слухати вчителя та запам’ятовувати 
факти до іншої методології цифровізації, 
медіаграмотності та аргументації. Нині 
мінливе соціальне середовище вимагає 
іншої людини, яка може вирішувати нові 
виклики, інакше молодому поколінню – 
поколінню Z доведеться зіткнутися з ево-
люційною кризою. Однак така освітня 
змінна характеризується для всіх членів 
суспільства, поширюється незалежно від 
віку. Сучасний цифровий світ пропонує 
безпрецедентні можливості щодо доступ-
ності інформаційних ресурсів, у тому числі 
правової інформації. Це робить життя на-
багато динамічніше, комфортніше в усіх 
відношеннях. Однак, правова політика у 
сфері правової соціалізації не просто по-
винна бути націлена на допуск до транс-
формаційних змін, але й подбати про те, 
щоб вони не призвели до дискримінації 
певних груп, усуненні їх з державотворчо-
го та правотворчого процесу. 
Питання правової соціалізації в гло-

бальному суспільстві має чіткий вплив на 

права людини та можливості їх реалізації. 
Нині трансформуються та отримують до-
даткові атрибути виборчі права людини. 
«Практика загальнодержавних та місце-
вих виборів у низці держав демонструє 
широку можливість використання різних 
видів цифрових технологій. Серед них ви-
окремлюють наступні: 1. Пристрої пря-
мої фіксації електронного голосування 
без паперової форми бюлетня – вказують 
на використання електронного пристрою 
для віддання голосу, який зберігається у 
пам’яті пристрою та передається на за-
гальний сервер по підрахунку голосів.-
2. Засоби сканування виборчого бюлете-
ня – передбачають наявність паперового 
бюлетеня та потребу його електронної ре-
єстрації. 3. Технічні механізми пришвид-
шення підрахунку голосів, що слугують за-
собом зменшення кількості помилок при 
підрахунку, оскільки обчислення автома-
тично виконуються машиною. 4. Інтер-
нет-голосування передбачає авторизацію 
на веб-сайті через комп’ютер або мобіль-
ний пристрій із доступом до Інтернету» [7, 
c.6]. Такі широкі технологічні можливості 
відкривають новий потенціал у правовій 
реальності. Проте завдання правової по-
літики полягає в збалансуванні загальних 
інтересів при цьому. Не можуть бути усу-
нені з виборчого процесу особи, що ма-
ють низьку медіаграмотність, недостатньо 
оновлені технологічні пристрої, люди, ко-
трі не мають доступу до інтернету, тощо. 
Отож вагомо, щоб новітні способи не замі-
няли попередні (у нашому випадку класич-
ну форму голосування на виборчій дільни-
ці), а доповнювали потенційні можливості. 
Ще одним чинником, що впливає на 

методологію правової соціалізації, є прин-
цип уніфікації права, що характерний для 
глобалізованого суспільства. Безумовно, 
національні чинники відіграють вагому 
роль для громадян, проте нині людина – 
це не тільки потенційно зв’язана особа з 
державою, але й людина Всесвіту. Якщо 
в державі за певних причин не діють чи 
не є ефективними норми національного 
права, існують міжнародні еталони, що за-
міщають первинну національну ідеологію. 
Згідно з останнім звітом ООН щодо про-
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блем міграції у Венесуелі 73% населення 
стали біженцями у сусідні країни. Загалом 
84 млн людей у 2020 року в результаті пе-
реслідувань, конфліктів, насильства, по-
рушення прав людини або інших серйозні 
події були змушені переміститися в іншу 
країну[8]. Додамо, що переміщуються осо-
би не тільки під впливом потреби засто-
сування правового інституту біженства, 
поширеною є трудова та інші види мігра-
ції. Отож глобальні зміни транскордонної 
взаємодії, міграційні потоки визначають 
тенденції відходу від національних до гло-
бальних процесів правової глобалізації. 

Висновок
Правову соціалізацію слід розуміти як 

процес прийняття набору норм і ціннос-
тей, встановлених людьми або групами, 
які впливають на індивіда через процес 
соціалізації. В основу сучасного методоло-
гіювання правової соціалізації покладено 
синергетичний підхід. У ньому формулю-
ються загальні принципи самоорганізації, 
дійсні для всіх рівнів матерії. Методологіч-
ними принципами синергетики правової 
соціалізації є нелінійність, незамкненість і 
нестабільність. 
Синергетичний підхід зумовлює мож-

ливості технологізації отримання право-
вих знань, що робить правову соціалізацію 
більш динамічною, оскільки змінюється її 
основний чинник. Доведено, що суттєвим 
чинником, що впливає на методологію 
правової соціалізації, є принцип уніфікації 
права, що характерний для глобалізовано-
го суспільства. Глобальні зміни транскор-
донної взаємодії, міграційні потоки визна-
чають тенденції відходу від національних 
до глобальних процесів правової глобалі-
зації.
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SUMMARY 
The article analyzes the methodological 

transformation of the doctrine of legal 
socialization, especially in the context of global 
changes in social reality. Legal socialization 
is identifi ed as the process of adopting a set of 
norms and values   established by people or groups 
that infl uence the individual through the process 
of socialization. This phenomenon begins with 
the study of what norms are, and then a person 
goes through the process of understanding why 
they are valuable or why they make sense, until 
they fi nally recognize the norm as their own point 
of view.

The basis of modern methodology of legal 
socialization is a synergetic approach. It formulates 
the general principles of self-organization, valid 
for all levels of matter. A feature of the synergetic 
approach is the transition from the study of simple 
to complex, from closed to open, from linear to 
nonlinear, from the consideration of equilibrium 
and near-equilibrium processes to delocalization 
and instability, to the study of what is far 
from equilibrium. Methodological principles 
of synergetics, which cause the principles: 
nonlinearity, openness and instability.

Demonstrated that nonlinearity is refl ected 
due to the lack of a direct linear relationship 
between the formalization of the rule of law and 
its implementation.

The synergetic approach determines the 
possibilities of technologicalization of obtaining 
legal knowledge, which makes legal socialization 
more dynamic, as its main factor will change. 
The world is facing an unprecedented dramatic 
change that defi nes modern reality in the 
educational environment included, as it is most 
sensitive to innovation. An example of synergetic 
change is demonstrated by analyzing e-voting as 
the latest factor in the transformation of political 
human rights.

It is proved that a signifi cant factor 
infl uencing the methodology of legal socialization 
is the principle of unifi cation of law, which is 
characteristic of a globalized society. Global 
changes in cross-border interaction, migration 
fl ows determine the trend of departure from 
national to global processes of legal globalization.

Key words: legal socialization, methodology, 
approaches, synergetics, globalization, 
transformation.

АНОТАЦІЯ 
У статті проведений аналіз методологічної 

трансформації доктрини правової соціалізації, 
особливо в контексті глобальних змін соціальної 
реальності. Правову соціалізацію утотожнено 
як процес прийняття набору норм і цінностей, 
встановлених людьми або групами, які впли-
вають на індивіда через процес соціалізації. Це 
явище починається з вивчення того, що таке 
норми, а потім людина проходить процес розу-
міння того, чому вони цінні або чому вони ма-
ють сенс, поки, нарешті, не визнають норму як 
власну точку зору. 
В основу сучасного методологіювання пра-

вової соціалізації покладено синергетичний під-
хід. У ньому формулюються загальні принципи 
самоорганізації, дійсні для всіх рівнів матерії. 
Особливістю синергетичного підходу є перехід 
від вивчення простого до складного, від замкну-
того до відкритого, від лінійного до нелінійного, 
від розгляду рівноважних і майже рівноважних 
процесів до делокалізації та нестабільності, до 
вивчення того, що відбувається далеко від рівно-
ваги. Методологічними принципами синергети-
ки правової соціалізації є нелінійність, незамкне-
ність і нестабільність. 
Продемонстрованого, що нелінійність відо-

бражається через відсутність прямого лінійного 
зв’язку між формалізацію норми права і її реалі-
зацією. 
Синергетичний підхід зумовлює можливос-

ті технологізації отримання правових знань, що 
робить правову соціалізацію більш динамічною, 
оскільки змінюються її основний чинник. Світ 
стикається з безпрецедентною драматичною змі-
ною, яка визначає сучасну реальність в освітньому 
середовищі включно, оскільки воно найбільшою мі-
рою чутливе до інновацій. Приклад синергетичних 
змін продемонстровано шляхом аналізу електро-
нного голосування як новітнього фактору транс-
формації політичних прав людини. 
Доведено, що суттєвим чинником, що 

впливає на методологію правової соціалізації, є 
принцип уніфікації права, що характерний для 
глобалізованого суспільства. Глобальні зміни 
транскордонної взаємодії, міграційні потоки ви-
значають тенденції відходу від національних до 
глобальних процесів правової глобалізації.
Ключові слова: правова соціалізація, методо-

логія, підходи, синергетика, глобалізація, транс-
формація.
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У статті проаналізовано інформаційну ві-
йну як складне та багатовимірне явище. До-
сліджено історичні витоки цього поняття –
починаючи з доісторичного періоду, де можна 
простежити вплив інформації на людей, що 
набирав потужностей з кожним етапом роз-
витку людства. Вагоме значення мали мані-
пуляції з божественним та надприродним для 
досягнення цілей правителя, водночас мета 
завжди була одна – впливати на поведінку, рі-
шення та сприйняття людини. Писемність 
внесла нові можливості поширення інформа-
ції, тим самим створивши новий інструмент 
для війни. Акцентовано на способах ведення 
інформаційної війни ще в 500 рр. до н. е., що 
є актуальними і в сьогоденні. Проаналізовано 
Першу та Другу світові війни як потужний 
плацдарм інформаційної війни, що має свою 
проєкцію і в сучасності. 
Ключові слова: інформаційна війна, ін-

формаційна політика, конфлікт, гібридна ві-
йна, інформаційна атака, агресія.
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приниження народу в цілому є тими осно-
вними цілями, по яких б’є інформаційна ма-
шина. Постійна пропаганда, що транслює 
викривлену дійсність та створює плацдарм 
для дій влади. Ще задовго до російської 
агресії у 2014 році Україна зазнала інформа-
ційної атаки ворога, а вже згодом полем бою 
стали території на сході України, сьогодні ж 
ми стали свідками повномасштабного втор-
гнення ворога на нашу суверенну державу.-
І ставлення громадян Росії до війни в Украї-
ні лише вкотре підтверджує, що пропаганда 
дала свої результати.

Аналіз останніх досліджень                     
і публікацій

Досліджуваній проблематиці присвяче-
но багато праць таких, зокрема, вітчизня-
них науковців, як: О. Верголяс, М. Дзюба, 
М. Жарко, М. Зінченко, Я. Ліпкан, В. Ма-
лик, Н. Семен, М. Присяжнюк, В. Петрик, 
В. Панченко, А. Рось, І. Сулятицький, О. Са-
єнко, Т. Ткачук, О. Фролова, О. Литвинен-
ко, Р. Калюжний, О. Заруба, П. Черник, 
М. Шпура та ін.

Виклад основних положень
Як показує досвід, інформаційні війни 

передують збройним конфліктам, тим са-
мим готуючи ґрунт та посіваючи потрібні 
настрої серед громадськості, вносячи свої 
ідеї й настрої. Важливим вбачається той 
факт, що, окрім постійного впливу на наш 
інформаційний простір, Росія, країна-агре-
сор, роками продукує пропаганду для своїх 

Постановка проблеми
У сьогоденні інформація стала потужною 

зброєю в руках ворога, а завдяки новітнім 
технологіям можливим видається розгорну-
ти справжній інформаційний фронт, який 
зачіпає всіх та кожного. Мета інформаційної 
війни – зміна уявлення, свідомості та рито-
рики соціуму щодо певного питання шля-
хом висвітлення спотвореної інформації, 
яка не відповідає дійсності, однак є вигід-
ною для влади. Деморалізація населення, 
розхитування ворожнечі всередині країни, 
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громадян задля виправдання своєї політики 
та створення відповідного іміджу українців, 
що начебто страждають від чинної влади та 
потребують їхнього «захисту» і звільнення. 
І сьогодні 71 % росіян, за даними опи-

тування незалежних соціологів, відчуває 
гордість через війну з Україною [1], під-
тримуючи повномасштабне вторгнення 
держави-агресора. І це свідчить про те, що 
пропаганда, яка в житті росіян була по-
стійно, на жаль, виявилась ефективною. 
Як стверджує дослідниця Н. Семен у сво-
єму дисертаційному дослідженні, «сьогод-
ні практично вся росій ська журналістика 
перебуває під тотальним контролем вла-
ди. Май же кожен засіб масової  інформації  
в Росії  є дотичним до влади, журналістика 
стала потужним інструментом влади, який  
деформує свідомість аудиторії . Це спри-
чинило панування пропаганди у контенті 
росій ських ЗМІ. Практика функціонування 
росій ської  журналістики призвела до схва-
лення росій ською аудиторією зброй ного 
конфлікту в ОРДЛО із численними люд-
ськими жертвами та руй нацією перспек-
тивних галузей  економіки» [2].
Проаналізуємо передумови виникнення 

інформаційних воєн, адже поза самим тер-
міном, який вперше вжив відомий інженер 
Томас Рона ще 1976 року, згадки про вплив 
інформації на людську свідомість та її пове-
дінку сягають ще доісторичного періоду. 
Історичні витоки інформаційних воєн 

аналізує Ю. Бондар [3], вказуючи на те, що 
ще в Стародавньому Єгипті завдяки писем-
ності люди могли сприймати інформацію, 
яка мала на них відповідний вплив. Напри-
клад, спроба фараона Аменхотепа IV (при-
близно 1377 р. до н. е.) впливати на своїх 
підданих. Від імені фараона видавались По-
вчання, у текстах за допомогою чорного і 
червоного кольорів акцентували на тих чи 
інших моментах. Повчання мали сприяти 
придушенню повстань проти режиму та 
смиренному терпінню підданими страж-
дань, від своїх вельмож і начальників. А все 
це пояснювалось проєкцією божої волі, яку 
також проголошували жреці, котрі були 
справжніми пропагандистами державної 
влади та подавали необхідну інформацію у 
вигляді пророцтв.

Згодом завдяки поширенню письма та 
книгодрукування стало можливо передава-
ти інформацію великій кількості людей та 
фактично створило новий інструмент для 
ведення інформаційної війни.
Відомий китайський військовий стра-

тег Сунь Цзи написав трактат «Мистецтво 
війни» (датований 500 рр. до н. е.), який 
складається із 13 глав, які описують стра-
тегію і тактику війни у всіх її тонкощах, де 
автор не оминув питання інформації, що є 
актуальними і сьогодні та вражають своєю 
прогресивністю, зважаючи на історичний 
період. «Знання наперед не можна отри-
мати від богів і демонів, не можна отри-
мати і в спосіб виснування за подобою, не 
можна отримати і в спосіб усіляких обра-
хунків. Знання становища супротивни-
ка можна отримати лише від людей » [4, 
c. 122]. Автор в останній главі детально 
описує значення шпигунів (місцевих та 
чиновників), яких вербують у країні су-
противника задля поширення дезінфор-
мації, що є яскравим прикладом ведення 
інформаційної війни. 
Людство з давніх-давен усвідомило, що 

початком усього є слово, а його сила не має 
кордонів. У кожній історичній епосі просте-
жується різне застосування інструментарію. 
Часто рушійною силою було маніпулювання 
божественною волею, для досягнення цілей 
правителя, однак мета завжди була одна – 
впливати на поведінку, рішення та сприй-
няття людини. 
У контексті розглядуваної теми немож-

ливо оминути увагою і працю Нікколо Ма-
кіавеллі «Державець», де також згадується 
про інформаційну складову для успішного 
правління державою та створення потрібної 
комунікації і з власним народом, і на міжна-
родній арені. Науковці, що досліджують цю 
тематику, згадують також хрестові походи, 
як прояв інформаційної пропаганди, що 
ініційовані Ватиканом, як приклад інфор-
маційного протистояння, яке мало місце в 
Середньовіччі.
Перша світова війна стала справжнім 

плацдармом для потужної інформаційної 
війни, що розпочалася ще до фізичного її 
початку. Як слушно зазначає В. Сідак, Ні-
меччина й Антанта виставляли противника 
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як агресора, мета якого – знищення, усе це 
транслювалось за допомогою преси та ши-
рилось цілим світом задля створення від-
повідного образу в міжнародній спільноті. 
«Народам цілеспрямовано вбивалась у го-
лову думка про захист національних інте-
ресів та підступи ворога. Війна своєї дер-
жави подавалась як боротьба проти агресо-
ра, відповідального за все. Тож власна мета 
була благородною і справедливою, а проти-
вника – несправедливою та загарбницькою, 
що загрожувала існуванню всієї нації, тобто 
підлою, ганебною і брудною. Таким чином, 
пропаганда формувала образ ворога, від-
новлюючи старі образи і вишукуючи нові, 
на які можна було спертися» [5, с. 60]. Уже 
під час воєнних дій видання, надававши ін-
формацію з фронту, висміювало ворога. На 
українських землях російська пропаганда  
просувала наратив про визволення слов’ян, 
тим часом як щодо українців йшлося про 
возз’єднання [5,  62–63]. Пропаганда стала 
рушійною силою для мобілізації, адже під-
готувала ґрунт та свідомість людей, малюю-
чи ворога та вселяючи ненависть. Книжки, 
газети, маніфести, пісні, вірші, плакати – усе 
було просякнуто ненавистю до ворога, яка з 
часом лише зростала.
Під час Другої світової війни роль ін-

формаційного протиборства складно пере-
оцінити. Потужна пропаганда постійно ро-
била свою роботу як між воїнами, так і між 
мирним населенням, і це давало колосаль-
ний результат. Як зазначають А. Невгод 
та О. Мальований, «основними методами 
ведення інформацій ної  вій ни стали друко-
вана та радіопропаганда, яка най частіше 
використовувалась союзниками у вій ні. 
Компанія інформацій ної  вій ни проводи-
лась задля того, щоб схилити противника 
до капітуляції . Зусилля були направлені 
на те, щоб посіяти серед населення окупо-
ваних краї н невіру в силу німецької  армії . 
Американці перші, ще за воєнних часів, 
визначились у розробці форм пропаганди 
на теоретичному рівні. Зазначені методи 
відіграли не останню роль у кінцевому ре-
зультаті бой ових дій » [6, c. 130]. 
Польська дослідниця Данута Казьмер-

чак зазначає, що інформаційна війна скла-
дається з багатьох концепцій і видів діяль-

ності, деякі з них натхненні радянськими 
моделями. Механізм її функціонування 
близький до радянської концепції «актив-
них заходів», що позначає секретні, насту-
пальні, дезінформативні, дестабілізаційні 
та агентурні проєкти, що випливають із 
поточних пріоритетів політики СРСР, які 
мали на меті домогтися впливу на широкі 
сфери політичної й суспільної діяльності в 
інших країнах. Одним з елементів актив-
ної діяльності була ідеологічна диверсія, 
яку також називають «ідеологічною ре-
волюцією». Автор відзначає, що поняття 
«ідеологічної підривної діяльності» озна-
чало відвернути увагу суспільства цієї кра-
їни від ворожої діяльності, спрямованої 
проти неї, спрямованої на руйнування її 
традицій, релігії, культури, науки та ідео-
логії або на переформулювання цих чин-
ників [7, c. 120]. 
Аналізуючи сторінки історії, можна роз-

гледіти стратегію сьогоднішньої інформа-
ційної війни, а часом навіть «мету», якою 
оправдовується країна-агресор під час своїх 
варварських вчинків, вуалюючи це все сво-
єю шляхетною метою – порятунку. Також 
вагомим меседжем, що транслювався наро-
ду, є міцність армії та її непереможність, що 
створювало ілюзію в очах великого народу. 
Важливим видається і той факт, що народ 
Росії звик до системи патерналізму, який 
виявляється в перманентному підкоренні 
владі навіть у разі ущемлення своїх інте-
ресів. Зараз це яскраво демонструє сус-
пільне мовчання поза лавиною санкцій, які 
впроваджені світовою спільнотою у відпо-
відь на агресію, що вплинула, мабуть, на 
кожного громадянина. 
Інформаційна боротьба, яку роками ак-

тивно веде країна-агресор, демонструє нам 
цілеспрямоване зомбування своїх же грома-
дян, щоб уникнути будь-якого опору. Адже 
недаремно російські ЗМІ висвітлювали 
питання Криму ще 2009 року, ставлячи за 
приклад постать Микити Хрущова та його 
«подарунок», готуючи свою громадськість 
до дій влади. На жаль, постійна пропаганда 
дала свої плоди і вклала у свідомість росіян 
викривлену правду, яка дуже вигідна упра-
вителям. 
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Висновки
Історичні витоки поняття інформаційної 

війни сягають доісторичного періоду, що 
з еволюцією людства піддавалися якісним 
трансформаціям. Перша та Друга світові ві-
йни продемонстрували потужність пропа-
ганди, що вплинула на їхній перебіг. У сьо-
годенні Україна перебуває під постійною ін-
формаційною атакою ворога, у той час коли 
монотонна пропаганда створила необхідну 
атмосферу в країні-агресора, а її громадяни 
перебувають в інформаційній бульбашці і не 
бажають її покидати. 
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ÑÒÀÍÄÀÐÒ²Â (1985 – 1991 ðîêè) 

У статті на міждисциплінарному рів-
ні окреслено українсько-кримськотатар-
ські відносини у 1985- 1991 роках. Про-
аналізовано завершальний період реалізації 
радянської національної політики подвій-
них стандартів на тлі перебудови з метою 
примусового збереження УРСР як суб’єкта 
СРСР і обмеження прав кримських татар. 
Акцентовано увагу на тому, що діяльність 
псевдофедеративної держави СРСР зумови-
ла продовження застосування політичних 
репресій щодо кримських татар до і після 
створення Кримської АРСР у складі УРСР. 
Розкрито ставлення Народного Руху Укра-
їни (НРУ), Української Республіканської 
Партії (УРП), ВР СРСР і ВР УРСР, КПРС 
- КПУ, Кримської обласної Ради народнихде-
путатів-Верховної Ради КАРСР, псевдопра-
воохоронних органів до Національного руху 
кримських татар. Висвітлено результати 
рішень II Курултаю кримськотатарського 
народу, політичну позицію Меджлісу щодо 
державного перевороту в СРСР 19-21 серп-
ня 1991 року. 

 Ключові слова: КПРС, КПУ, КДБ, Вер-
ховна Рада СРСР, Верховна Рада УРСР, ВР 
Кримської АРСР, Народний Рух України, 
Українська Республіканська Партія, Курул-
тай кримськотатарського народу, Меджліс.
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тимчасової окупації території Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя. 
Для української спільноти та міжнарод-
ного співтовариства ці дати мають стати 
уроком у сенсі переосмислення ставлення 
дл «стратегічного партнера»-Російської Фе-
дерації як держави-агресора та важливості 
співпраці з представницькими органами 
кримських татар.

 Збройна агресія Російської Федерації 
проти України припинила непослідовну 
політичну позицію Верховної Ради Украї-
ни щодо кримських татар і зумовила ухва-
лення 20 березня 2014 року Заяви про га-
рантії прав кримськотатарського народу 
у складі Української Держави, а 17 квітня 
2014 року – Закону «Про відновлення прав 
осіб, депортованих за національною озна-
кою». У рамках підготовки до відзначення 
30-ї річниці відновлення незалежності дер-
жави Президент України 24 березня 2021 
року затвердив Стратегію деокупації та ре-
інтеграції тимчасово окупованої території 
Автономної Республіки Крим та міста Се-
вастополя, Верховна Рада України 1 лип-
ня 2021 року ухвалила Закон «Про корінні 
народи України» (кримські татари, караї-
ми, кримчаки на території Кримського пів-
острова), а 23 серпня 2021 року проведено 
установчий саміт Міжнародної Кримської 
платформи і підписано відповідну Декла-
рацію. За таких умов більшої актуальнос-
ті набуватиме необхідність продовження 
системних досліджень історичних витоків 
критичного стану національної безпеки 

Постановка проблеми
Акт збройної агресії Російської Федера-

ції, здійснений 24 лютого 2022 року, є про-
довженням російсько-української війни, 
розпочатої 20 лютого 2014 року шляхом 
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України в результаті збройної агресії Росій-
ської Федерації. Тому поглиблене вивчен-
ня різних аспектів визвольного руху укра-
їнського і кримськотатарського народів за 
реалізацію права на політичне самовизна-
чення у 1985 – 1991 роках сприятиме усві-
домленню значущості спільної діяльності 
українських, кримськотатарських, міжна-
родних інституцій з метою деокупації тери-
торії АРК та міста Севастополя.

Аналіз останніх досліджень
Дослідниками гуманітарного напряму 

створено вагому методологічну основу для 
вивчення кримської проблематики. Серед 
них-наукові праці Б. Бабіна, Т. Березов-
ця, Г. Бекірової, В. Возгріна, В. Гладуна, 
П.-Р. Магочія, А. Мальгіна, О. Копиленка, 
О. Тимощука, С.Червонної та інших. Вод-
ночас загрози у сфері національної безпеки 
матимуть невизначений термін, що перед-
бачає подальше опрацювання і додаткове 
висвітлення цієї теми.

 Мета статті – окреслити етап україн-
сько-кримськотатарських відносин у 1985-
1991 роках на тлі завершального періоду 
реалізації в СРСР-УРСР національної полі-
тики подвійних стандартів щодо кримсько-
татарського народу. 

Виклад основного матеріалу
Адміністративна протидія політичній 

діяльності кримських татар у першій поло-
вині 1980-х років відбувалася на тлі відзна-
чення 60-річчя створення СРСР. У виступі 
Ю. Андропова 21 грудня 1982 року конста-
товано факт завершення формування нової 
історичної спільності – радянського наро-
ду, серед якого повноправними громадя-
нами СРСР названі німці, поляки, корейці, 
курди і представники інших національнос-
тей. Водночас Ю. Андропов визнав, що на-
ціональна політика вимагатиме наукового 
огрунтування, адже її слід розглядати скла-
довою державної політики вдосконалення 
розвинутого соціалізму.
Актуалізація цієї проблематики відбу-

лася у 1985 році внаслідок зміни політич-
ного керівництва СРСР. Проголосивши на 
партійних форумах 1987-1989 років курс 

на збереження СРСР як оновленої соціаліс-
тичної федерації, КПРС-КПУ не відмови-
лася від застосування державної політики 
подвійних стандартів. Публічне визнання 
«деформацій ленінської національної по-
літики», необхідність вдосконалення кон-
ституційного статусу союзних і автономних 
республік, правового статусу громадян усіх 
національностей поєднувалося з посилен-
ням кримінальної відповідальності у від-
повідній сфері (під приводом порушення 
національної рівноправності), продовжен-
ням антиконституційної діяльності органів 
КДБ, прокуратури, МВС республіки. Це 
унеможливлювало досягнення реально-
го політичного і економічного сувереніте-
ту УРСР і відновлення національних прав 
кримськотатарського народу. Зокрема, 
у 1987-1988 роках під політичним конт-
ролем КПУ не припинялася розробка та 
реалізація організаційних заходів для про-
тидії в’їзду «екстремістськи налаштованих» 
кримських татар на територію Кримської 
області, псевдозаконного виселення, визна-
ня «незаконними» договорів купівлі-прода-
жу будинків тощо [1].
У такому контексті треба оцінювати по-

відомлення ТАРС від 25 липня 1987 року 
про створення Державної комісії з про-
блем кримськотатарського народу на чолі 
з А. Громико. Державна комісія у вересні 
1987 року направила доповідну записку 
до ЦК КПРС з пропозицією змінити По-
станову РМ СРСР 1978 року про порушен-
ня паспортних правил та ухвалити новий 
нормативно-правовий акт, який співпада-
тиме з аналогічним законодавством щодо 
обмеження прописки в інших регіонах 
СРСР. В. Щербицький 23 січня 1988 року 
надіслав інформацію на адресу Державної 
комісії з обгрунтуванням причин неможли-
вості задоволення вимог кримських татар. 
У результаті 9 червня 1988 року Державна 
комісія опублікувала звіт про позитивний 
стан забезпечення прав кримських тататар 
і відсутність підстав для відновлення Крим-
ської автономії, що підтвердило нікчем-
ність її діяльності [ 2 ].
Однак часткова демократизація полі-

тичної системи СРСР-УРСР на платформі 
перебудови, неспроможність КПРС-КПУ 
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вплинути на активізацію українського 
правозахисного і кримськотатарського на-
ціонального руху сприяли поступовому 
відновленню правового регулювання на-
ціональних відносин на союзному і респу-
бліканському рівнях. Наприклад, у червні 
1989 року розпочав діяльність Перший 
З’їзд народних депутатів СРСР. Найвищий 
орган державної влади СРСР 9 червня 1989 
року доручив Раді Національностей ВР 
СРСР і ВР відповідних республік вивчити 
питання про поновлення прав депортова-
них народів, у тому числі кримських татар. 
ВР СРСР, виконуючи доручення, підготу-
вала проєкт відповідного документа. Під 
час обговорення проєкту народні депутати 
характеризували насильницьке виселення 
народів як злочин у формі геноциду, про-
понували доповнити текст фактами де-
портацій українців, поляків, фінів, вірмен, 
вказували на необхідність розробити меха-
нізм юридичної реабілітації і матеріальної 
компенсації кримських татар за взірцем 
ФРН щодо жертв Голокосту, відновити 
Кримську АРСР (КАРСР). Прикметним 
був виступ члена ВР СРСР Д. Кугультіно-
ва (засудженого на 13 років позбавлення 
волі у радянських таборах). Він нагадав, 
що М. Калінін підписував злочинні укази 
«тоді, коли його дружина вискрібала гнид 
з білизни ув’язнених в одному з таборів у 
Казахстані. Цей ленінець…перетворився 
в іуду…, а ми ходимо по проспекту Каліні-
на, дивимося на його пам’ятник. Чому ми 
так важко розлучаємося з нашим ганебним 
минулим?» [ 3 ]. Це риторичне запитання 
залишається актуальним і після ухвалення 
Закону України від …2015 року «Про засу-
дження - у процесі протидії декомунізації 
суспільних відносин.
Після повторного доопрацювання до-

кумента ВР СРСР 14 листопада 1989 року 
ухвалила Декларацію «Про визнання не-
законними і злочинними репресивних ак-
тів проти народів, яких було піддано на-
сильницькому переселенню, і забезпечен-
ня їхніх прав». Декларація кваліфікувала 
депортації варварськими акціями щодо 
балкарців, інгушів, калмиків, карачаївців, 
кримських татар, німців, турків-месхетин-
ців, чеченців, корейців, греків, курдів та 

інших народів. Декларація засудила таку 
злочинну практику, яка порушувала між-
народне право і гуманітарну природу со-
ціалістичного ладу. Декларація гаранту-
вала неповторення аналогічної державної 
політики та вжиття законодавчих заходів 
для поновлення прав репресованих радян-
ських народів [ 4 ]. Тож політична, юридич-
на, історична, моральна оцінка злочинів, 
закріплена у Декларації, фактично стала 
документом публічного каяття радянської 
держави.

 Декларація створила правову основу 
для відміни дискримінаційних норматив-
но-правових актів, які були ухвалені орга-
нами державної влади і державного управ-
ління СРСР. Так, КМ СРСР 6 червня 1991 
року скасував Постанову Державного Ко-
мітету Оборони СРСР від 11 травня 1944 
року № 5859 «Про кримських татар». Що 
ж до інших питань конституційного та ци-
вільного характеру, то їх виконання дору-
чалося органам державної влади союзних і 
автономних республік.

 Паралельно з підготовкою Декларації 
і після її ухвалення почали діяти дві дер-
жавні структури. Перша з них – Комісія з 
проблем кримськотатарського народу на 
чолі з Г. Янаєвим, створена Постановою 
Ради Національностей ВР СРСР від 12 лип-
ня 1989 року. Результати роботи Комісії, 
розглянуті на закритому засіданні ВР СРСР 
28 листопада 1989 року, опублікувала че-
рез місяць тільки газета «Ленинец» у місті 
Сімферополі. У висновках і пропозиціях 
Комісії об’єктивно оцінювалася соціальна, 
економічна, політична, правова ситуація, 
рекомендувалося розробити комплексну 
програму про організоване повернення 
кримських татар. Зокрема, Комісія Г. Яна-
єва зазначала про доцільність відновлення 
КАРСР у складі УРСР, що сприятиме забез-
печенню прав депортованого народу і не 
ущемлюватиме національних прав інших 
громадян на території Кримської області    
[ 5, c. 79-83 ].

 Реалізацію пропозицій Комісії Г. Яна-
єва було покладено на другу організаційну 
структуру, створену РМ СРСР 29 січня 1990 
року, - Державну комісію із проблем крим-
ськотатарського народу на чолі з Заступ-
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ником Голови РМ СРСР В. Догужієвим. 
Державна комісія, залучивши спеціалістів 
з різних міністерств і відомств СРСР-УРСР, 
підготувала Державну програму повернен-
ня кримських татар протягом 1990-1996 
років. Але новий механізм союзно-респу-
бліканських економічних відносин і неузго-
дженість у сфері державного управління, 
недостатня інформованість населення, не-
належне виконання службових обов’язків 
керівництвом Кримської області, часткове 
забезпечення фінансовими та матеріаль-
ними ресурсами зумовили недовиконан-
ня програми. Це, у свою чергу, викликало 
мирні акції протесту кримських татар у 
формі самовільного захоплення земельних 
ділянок, їх обвинувачення у порушенні зе-
мельного законадавства і притягнення до 
юридичної відповідальності, зростання ан-
титатарських настроїв, дестабілізацію соці-
альної ситуації [ 6 ].

 Отже, у такому політико-правовому 
вимірі в СРСР головні суб’єкти політичної 
конкуренції періоду національного відро-
дження – ВР УРСР і КПУ, Кримська облас-
на Рада народних депутатів і Кримський 
реском КПУ, НРУ і УРП – розпочали ре-
алізовувати нову національну політику. 
Проголошуючи аналогічні гасла про демо-
кратичні перетворення у національних від-
носинах, визнаючи законність вимог крим-
ських татар, вони ставили різну мету. КПУ 
прагнула зберегти конституційний статус 
УРСР у складі СРСР, не допустити масового 
повернення кримських татар, а НРУ і УРП 
– відновити незалежність Української дер-
жави, яка законодавчо забезпечить права 
кримськотатарського народу.

 Насамперед, ВР УРСР 18 квітня 1988 
року обрала Комісію з питань патріотично-
го та інтернаціонального виховання і між-
національних відносин. Установчий з’їзд 
НРУ за перебудову 10 вересня 1989 року 
підтримав прагнення кримських татар до 
автономії, відродження культури, освіти, 
державності, повернення мечетей і куль-
тових споруд. ВР УРСР 27 жовтня 1989 
року ухвалила нову редакцію статей 77 і 78 
Конституції республіки. Основний Закон 
не передбачав змін конституційного стату-
су Кримської області та міста Севастополя, 

але наголошував на тому, що питання наці-
онально-державного устрою і забезпечення 
національної рівноправності громадян на-
лежить до виключного відання ВР УРСР.

 Саме парламент республіки у цей період 
державного будівництва поступово набував 
конституційного статусу органу державної 
влади, який зможе забезпечити реальний 
державний суверенітет УРСР. Передумова 
цього – загальні історичні закономірності 
розвитку і змін суспільних відносин: про-
ведення виборів до ВР УРСР і місцевих рад 
у березні 1990 року, формування комуніс-
тичної більшості і парламентської опози-
ції, загострення ідеологічних дискусій між 
КПУ і НРУ, загальні історичні закономір-
ності розвитку і змін суспільних відносин. 
Відображенням названих вище політичних 
і правових процесів стали наступні важли-
ві чинники. Перший - усвідомлення крим-
ськотатарської проблематики ВР УРСР, яка 
оприлюднила політичну оцінку та ухвалила 
18 травня 1990 року Заяву «Про річницю 
масової депортації кримськотатарського 
народу». Документ підкреслив злочинний 
характер депортації, необхідність віднов-
лення прав кримських татар і забезпечен-
ня умов для національного розвитку всіх 
громадян на території Кримської області [ 
7 ].

 Ймовірно, що Заява парламенту рес-
публіки викликала прискорене реагуван-
ня з боку КПУ. Таке припущення грунту-
ється на тому, що 19 травня 1990 року ЦК 
КПУ звертається до ЦК КПРС з пропо-
зицією створити Союзну раду кримсько-
татарського народу як представницького 
органу для допомоги діяльності Комісії 
В. Догужієва. Щоб уникнути конфлікту в 
Кримській області, планувалося провес-
ти установчу конференцію в червні 1990 
року у місті Москві. Делегатами конфе-
ренції мали бути 300 кримських татар, пе-
реважно з числа народних депутатів рад 
усіх рівнів. Однак головна мета звернен-
ня, що опосередковано зазначено в тексті 
документу, – формування підконтрольній 
радянській владі та КПУ громадської ор-
ганізації на противагу очільникам деяких 
існуючих національних об’єднань, яким 
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притаманні екстремістські та націоналіс-
тичні позиції [ 8 ].

 На хід політичного протистояння 
вплинули рішення ВР УРСР про підготов-
ку Декларації про державний суверенітет 
та Концепції нової Конституції України. 
Розробники проєктів виконували складне 
завдання – комплексно відновити теорію 
суверенітету, деформовану ВКП (б) - КПРС 
і радянським державознавством. Перед-
бачалося закріпити низку взаємозалежних 
і визначальних понять юридичної науки: 
самовизначення української нації; гаран-
тування прав національних меншостей і 
корінних народів; конституційний статус 
союзної республіки у складі «оновленого 
СРСР» чи проголошення незалежної дер-
жави; структуру парламенту (однопалат-
ний чи двопалатний); форму державного 
устрою (унітарний чи федеративний); кон-
ституційний статус Кримської області (те-
риторіальної чи національної автономії). 
Політичні та правові дискусії з цих питань 
на пленарних засіданнях ВР УРСР засвід-
чили різні підходи до їх правового регулю-
вання, пошук компромісних варіантів тек-
стів проєктів даних документів.

 У результаті ухвалення 16 липня 1990 
року Декларації про державний суверені-
тет України, відміни 24 жовтня 1990 року 
конституційної норми про керівну і спрямо-
вуючу силу радянського суспільства-КПРС, 
створення 3 серпня 1990 року Державного 
комітету у справах національностей, реє-
страції УРП активізувалася діяльність про-
українських політичних структур, у тому 
числі щодо збереження територіальної ці-
лісності УРСР та відновлення прав крим-
ськотатарського народу. Зокрема, у вересні 
1990 року очільник УРП і депутат ВР УРСР 
Л. Лук’яненко, виступаючи на сесії Крим-
ської обласної Ради народних депутатів, 
переконував присутніх в економічній до-
цільності належності території Кримської 
області до УРСР, правомірності забезпечен-
ня прав кримських татар і громадян різних 
національностей. Другі Всеукраїнські збо-
ри НРУ 28 жовтня 1990 року, враховуючи 
шовіністичну політику Кримської обласної 
і Севастопольської міської Рад народних де-
путатів, загрозу включення Кримської об-

ласті до складу РРФСР, ухвалили звернен-
ня до парламенту та уряду УРСР про визна-
ння права кримськотатарського народу на 
створення татарської автономії у складі не-
залежної Української держави. Збори вва-
жали, що в такий спосіб буде забезпечено 
реалізацію права кримськотатарського на-
роду на самовизначення і гарантовано на-
ціональну рівноправність усім громадянам 
на території Кримської області [ 9 ].

 Інші суб’єкти політичної боротьби-На-
ціональний рух кримських татар і Крим-
ська обласна Рада народних депутатів-теж 
заявили про свої політико-правові позиції. 
Представники кримських татар 28 липня 
1990 року у місті Сімферополі схвалили 
проєкт Концепції Конституції КАРСР (опу-
бліковно 2 липня 1991 року). Робочою гру-
пою з підготовки документу були теорети-
ки Національного руху кримських татар на 
чолі з Ю. Османовим.

 Проєкт Конституції містив преамбулу, 
8 розділів, 34 статті. Головна ідея докумен-
ту – відновлення Кримської АРСР, створе-
ної у 1921 році. Однак, враховуючи полі-
тико-правові реалії радянської федерації, 
акцентовано увагу про КАРСР у формі наці-
ональної державності кримськотатарського 
народу на засадах національної рівноправ-
ності як невід’ємного суб’єкта СРСР.

 Підкреслюючи автономний статус 
Кримської республіки, проєкт конкретизув 
це положення у ст.V.I. розділу «Політична 
система» як приналежність території тільки 
кримськотатарському народу. Тому перед-
бачалося формування такого державного 
режиму, який забезпечуватиме національ-
но-територіальну, господарську, економіч-
ну, мовну цілісність, політичну суверен-
ність кримських татар, а також права і сво-
боди громадян усіх національностей.

 Проєкт Конституції передбачав дого-
вірні відносини КАРСР з УРСР. Передумо-
ва укладення Договору – визнання УРСР 
нікчемності та злочинності Закону СРСР 
1954 року наслідком геноциду 1944 року. 
Водночас документ не обвинувачував укра-
їнський, російський та інші народи як спі-
вучасників у вчиненні злочинів 1944 – 1945 
років. За умовами Договору КАРСР до-
бровільно входила до складу УРСР у фор-
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мі невід’ємного суб’єкта СРСР, а УРСР га-
рантувала збереження обсягу повноважень 
КАРСР не менше, ніж під час передачі до 
складу РРФСР, що зберігалися після ухва-
лення нового законодавства СРСР. Сторо-
ни Договору брали на себе зобов’язання 
взаємно визнавати і поважати конституції 
як такі, що політично та юридично не су-
перечили одна одній. Дотримання Дого-
вору і Конституції КАРСР унеможливлю-
вало виникнення підстав для порушення 
питання про зміну адміністративного під-
порядкування КАРСР. Право вирішувати 
питання адміністративної приналежності 
національної території визнавалося винят-
ковою прерогативою кримськотатарського 
народу [ 5, c. 96-103 ].
Ініціатива НРКТ про відновлення 

КАРСР як національної автономії була ви-
користана Кримським рескомом КПУ і 
Кримською обласною Радою народних де-
путатів з протилежною метою – відновити 
КАРСР у складі РРФСР на засадах територі-
альної автономії. Аргументи місцевої влади 
полягали в тому, що зміна конституційного 
статусу Кримської області покращить сус-
пільно-політичну і соціально-економічну 
ситуацію. Відтак Кримська обласна Рада 
народних депутатів на четвертій позачер-
говій сесії 12 листопада 1990 року ухвали-
ла «Декларацію про державний і правовий 
статус Криму». У документі проголошено 
право народів Криму на відновлення дер-
жавності у формі КАРСР за результатами 
проведення референдуму 20 січня 1991 
року [10]. Антиукраїнські дії Кримської об-
ласної Ради народних депутатів викликали 
спротив українських громадських орга-
нізацій. Зокрема, 15 листопада 1990 року 
збори письменників міста Києва оприлюд-
нили заяву про дійсні причини кримської 
ініціативи, розповсюдження маніпуляцій у 
комуністичних і проросійських засобах ма-
сової інформації. На цьому етапі внутріш-
нього політичного протистояння чимало 
залежало від міжнародно-правової позиції 
РРФСР на чолі з Б. Єльцином. Після про-
ведених міждержавних перемовин 19 лис-
топада 1990 року УРСР і РРФСР підписали 
Договір на основі положень Декларацій 
про державний суверенітет двох республік, 

визнавши, зокрема, взаємну територіаль-
ну цілісність. Вочевидь, що і зустріч Голо-
ви ВР УРСР Л. Кравчука з представниками 
кримськотатарського народу 29 листопада 
1990 року також була присвячена подіям 
у Кримській області. Однак підтримка іні-
ціативи місцевої влади на союзному рівні, 
активне формування антиукраїнської гро-
мадської думки визначили результат рефе-
рендуму – 93,26% виборців висловили по-
зитивне ставлення до пропозиції відновити 
КАРСР [ 11 ].

 Відзначу, що підготовка і проведення 
референдуму у Кримській області відбува-
лися на тлі завершення Революції на граніті 
2-17 жовтня 1990 року. Активізація «анти-
комуністичних сил глибоко стривожили» 
військовослужбовців Кримської військо-
во-морської бази, які 21 листопада 1990 
року звернулися до ПВР УРСР з вимогами 
припинити пропагандистські акції НРУ 
на території республіки, діяльність «вар-
ти Руху», відмінити протиправні рішення 
Львівської, Тернопольської, Івано-Фран-
ківської обласних Рад народних депутатів, 
не допускати деструктивного впливу полі-
тичних сил на обороноздатність держави. 
Військовослужбовці згідно з Конституція-
ми УРСР і СРСР залишали «за собою пра-
во звернення до воїнів інших гарнізонів, 
трудящих республіки із закликом піднести 
голос протесту проти націоналізму, ворож-
нечі і розколу України». Крім цієї комуніс-
тичної пропаганди, МВС СРСР і МО СРСР 
ухвалили Наказ від 29 грудня 1990 року 
«Про організацію спільного патрулюван-
ня працівників органів МВС, військовос-
лужбовців Радянської армії і ВМФ». Під 
юридичним приводом «послідовного за-
безпечення конституційних прав і свобод 
радянських громадян», боротьби з право-
порушеннями, у тому числі актами ван-
далізму над історичними памя’тниками 
радянської держави, фактично наказ було 
використано для формування громадської 
думки про псевдоекстремістські елементи, 
які можуть готувати конфронтацію під час 
проведення суспільно-політичних заходів 
і масових виступів громадян. У такий спо-
сіб опосередковано тлумачилося природ-
не прагнення союзних республік, зокре-
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ма УРСР, до незалежності та відновлення 
прав кримських татар [ 12 ].

 Реалізуючи волевиявлення проросій-
ської частини виборців, Кримська обласна 
Рада народних депутатів звернулася до ВР 
УРСР про відновлення КАРСР. Парламент 
республіки 12 лютого 1991 року ухвалив 
відповідний закон і доповнив Конститу-
цію УРСР главою, яка закріпила конститу-
ційний статус КАРСР – складової частини 
УРСР. Автономна республіка отримувала 
право самостійно вирішувати питання, від-
несені до її відання, обласна рада набувала 
конституційного статусу ВР КАРСР – най-
вищого органу державної влади на терито-
рії Криму.

 Позитивний результат місцевого ре-
ферендуму у Кримській області сприяв 
проведенню 17 березня 1991 року загаль-
носоюзного референдуму про збережен-
ня СРСР у формі рівноправних республік. 
Особливістю референдуму в УРСР було те, 
що в бюлетень для голосування одночасно 
включили пункт про опитування громадян 
щодо перебування УРСР у складі СРСР на 
засадах Декларації про державний сувере-
нітет України 1990 року. Однак на грунті 
«всенародної підтримки» результатів ре-
ферендуму та пріоритет загальносоюзного 
законодавства над республіканським, полі-
тичне керівництво СРСР не звертало увагу 
на правову позицію УРСР та активізувало 
широку компанію для прискорення підпи-
сання Союзного Договору: діяльність З’їзду 
народних депутатів СРСР, публікація про-
єктів Союзного Договору, статей, комента-
рів, інтерв’ю у підконтрольних КПРС-КПУ 
засобах масової інформації тощо.

 У цьому ж сенсі зверну увагу на проце-
дуру розгляду проєктів Союзного Догово-
ру у ВР УРСР і ВР КАРСР. Якщо парламент 
УРСР 27 червня 1991 року доручив вивчи-
ти проєкт Союзного Договору щодо його 
відповідності положенням і принципам Де-
кларації про державний суверенітет Украї-
ни, результатам референдуму СРСР в УРСР 
та підсумкам опитування, то ВР КАРСР 4 
липня 1991 року схвалила проєкт Союзно-
го Договору. За таких політико-правових 
обставин, які переконували у продовженні 
«вдосконалення» радянської національної 

політики, НРКТ скликав II Курултай крим-
ськотатарського народу.

 Робота Курултаю тривала з 26 по 30 
червня 1991 року у місті Сімферополі та 
завершилася ухваленням Декларації про 
національний суверенітет кримськотатар-
ського народу. Декларація, обгрунтовуючи 
причини її ухвалення, містила характерис-
тику подій від завоювання території Криму 
Російською імперією до депортації крим-
ських татар радянською державою, конста-
тувала продовження державної політики 
дискримінації за національною ознакою 
і відмову в реалізації права на самовизна-
чення, а також перешкоджання створенню 
об’єднаних структур, які б представляли 
інтереси кримськотатарського народу.

 Виходячи з цього, Декларація визначи-
ла головну мету – повернення корінного на-
роду на національну територію і створення 
умов для визначення власної суб’єктності. 
Для досягнення цього Декларація закріпи-
ла низку важливих положень, серед яких 
виокремлю наступні. Декларація прого-
лосила про створення Меджлісу - вищого 
повноважного представницького органу 
кримськотатарського народу. Декларація 
передбачила реалізацію права на само-
визначення і перспективу створення суве-
ренної національної держави на території 
Криму. Декларація не визнала КАРСР, 
адже її відновлення не у формі національ-
но-державного утворення оцінювалося як 
спроба юридичного закріплення результа-
тів депортації 1944 року. У випадку проти-
дії органів державної влади Курултай до-
ручав Меджлісу реалізовувати заходи щодо 
міжнародного визнання кримських татар 
народом, який бореться за національне ви-
зволення [ 5, c. 109-111 ].

 Проведення II Курултаю було «кон-
структивно» оцінено Ідеологічним відділом 
ЦК КПУ. У доповідній записці від 2 липня 
1991 року виступи більшості депутатів та 
гостей Курултаю характеризовано «антира-
дянською спрямованістю і конфронтацій-
ною риторикою», спрямованою проти за-
конних органів радянської влади, намаган-
ням створити «паралельні органи влади» і 
реєструвати їх в ООН. Враховуючи викла-
дене, а також ускладнення ситуації через 
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зволікання ВР УРСР у питанні підписання 
Союзного Договору, « Кримському рескому 
партії рекомендовано дати принципову по-
літичну оцінку курултаю в місцевій пресі, 
засудити лінію ОКНД на національне про-
тистояння, розгорнути пропагандистську 
роботу в місцях компактного проживання 
татар, роз’яснювати соціально-історичну 
та юридичну неспроможність вимог про 
створення в регіоні національної автономії 
кримських татар…, комуністам-депутатам 
на сесіях Верховних Рад УРСР та КАРСР 
порушити питання про сепаратистські й 
протиправні рішення з’їзду кримськота-
тарського народу» [13].

 Комуністична пропозиція була вико-
нана ВР КАРСР, яка 29 липня 1991 року 
ухвалила Постанову «Про з’їзд (курултай) 
представників кримськотатарського на-
роду». Постанова визнала незаконними 
рішення з’їзду на підставі Заключення 
Міністерства юстиції СРСР, Всесоюзного 
науково-дослідного інституту радянського 
державного будівництва і законодавства, 
Комітету конституційного нагляду СРСР, 
підготовленого на запит ВР КАРСР [5,-
c. 122-126].

 У відповідь Меджліс 10 серпня 1991 
року опублікував звернення і розкрив зміст 
системних антиконституційних заходів, які 
були сплановані та реалізовані
Кримським рескомом КПУ, ВР КАРСР, 

Радою Національностей ВР СРСР, Проку-
ратурою КАРСР до і після проведення II 
Курултаю. Механізм їх реалізації перед-
бачав: затримати отримання дозволу для 
організації з’їзду і надання приміщення; 
надсилати таємні партійні директиви про 
способи тлумачення рішень з’їзду; відмо-
ву газетних видань публікувати документи 
з’їзду; протиставлення Меджлісу комуніс-
там з числа кримських татар і громадянам 
різних національностей; обвинувачення у 
самовільному захопленні земельних діля-
нок; розповсюдження листівок і анонімних 
повідомлень членам Меджлісу з погрозами 
вбивства, гальмування процесу повернен-
ня кримських татар. У зв’язку з поширен-
ням масової антитатарської компанії Медж-
ліс звернувся до міжнародної спільноти, 
демократичної частини ВР УРСР з прохан-

ням ухвалити ефективні та термінові за-
ходи для забезпечення повернення крим-
ськотатарського народу і відновлення його 
суверенних прав [14].

 Невизнання права на самовизначення 
кримськотатарського народу ще раз пере-
конувало у нікчемністі юридичних гаран-
тій рівних політичних прав і можливостей 
соціального, економічного, культурного 
розвитку народів в «оновлюваному» СРСР, 
закріплених у проєкті Союзного Договору. 
Це закономірно підтвердив останній етап 
існування СРСР, так само як і його початок 
– Жовтневий переворот 1917 року і дер-
жавний переворот 19-21 серпня 1991 року 
у місті Москві, створення Державного комі-
тету з надзвичайних ситуацій СРСР на чолі 
з Г. Янаєвим.

 Правовими підставами антиконсти-
туційних дій вищого політичного керів-
ництва радянської держави, серед інших, 
стали результати загальносоюзного рефе-
рендуму про збереження СРСР від 17 бе-
резня 1991 року та необхідність подолання 
міжнаціональної конфронтації. ВР УРСР і 
Меджліс кримськотатарського народу не 
визнали законності дій центральної вла-
ди. Однак виступ Л. Кравчука на загально-
державному каналі телебачення 19 серпня 
1991 року був більш поміркованим, ніж 
заява Меджлісу від 20 серпня 1991 року. 
Вищий представницький орган кримсько-
татарського народу закликав до мирних 
методів політичної боротьби - у випадку 
створення антидержавних органів влади, 
а військовослужбовців різних національ-
ностей, мобілізованих з території КАРСР, 
- не застосовувати насилля щодо мирних 
громадян, які виступатимуть проти вве-
дення надзвичайного стану [ 14 ]. Президія 
Верховної Ради УРСР 21 серпня 1991 року 
схвалила заяву про нечинність постанов 
Державного комітету з надзвичайних стану 
СРСР на території УРСР до рішення поза-
чергової сесії парламенту з цього питання.

 Отже, публічна політична конкуренція 
з формальними гаслами повернення до ле-
нінського вчення про радянську федерацію 
і фактичним використанням непублічного 
партійного та адміністративного впливу 
щодо підписання проєкту Союзного До-
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говору завершилася поразкою політичного 
керівництва СРСР, проголошенням неза-
лежності України, забороною політичної ді-
яльності КПУ. Але зберігши територіальну 
цілісність Української держави, закріпив-
ши загальне конституційне положення про 
корінні народи, Верховна Рада України не 
проявила політичної волі та стратегічно-
го мислення для швидкого врегулювання 
конституційного статусу кримських татар 
як корінного народу України. Вочевидь, 
що така правова невизначеність значною 
мірою сприяла тимчасовій окупації терито-
рії Кримського півострова державою-агре-
сором – Російською Федерацією.

Висновки
Діяльність псевдофедеративної держа-

ви СРСР, політичні репресії зумовили курс 
на асиміляцію кримських татар як складову 
радянського народу. Послідовна політична 
боротьба кримськотатарського народу за 
повернення на національну територію, під-
тримка цього процесу українським право-
захисним рухом, НРУ, УРП, демократичної 
частини ВР УРСР відбувалися на тлі проти-
дії з боку КПРС-КПУ, Кримської обласної 
Ради народних депутатів-ВР КАРСР, «пра-
воохоронних органів» УРСР, масштабних 
організаційних заходів для примусового 
збереження УРСР у складі СРСР, віднов-
лення Кримської АРСР 20 січня 1991 року 
у складі УРСР.

 Результати загальносоюзного рефе-
рендуму 17 березня 1991 року, вчинення 
державного перевороту 19-21 серпня 1991 
року не зупинили поступ Українського на-
роду до реалізації права на відновлення 
незалежності держави. Кримські татари 
підтримали цей закономірний історич-
ний процес, взявши участь у голосуванні 
на всеукраїнському референдумі 1 груд-
ня 1991 року, і розпочали новий етап по-
літичної боротьби за врегулювання кон-
ституційного статусу як корінного народу 
України. 
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SUMMARY 
The article on the interdisciplinary level 

outlines Ukrainian-Crimean Tatar relatien in 
1985-1991. The fi nal period of realization of 
the Soviet national policy of double standards 
against the background of perestroika for the 
USSR as a subject of the USSR and restriction 
of the rights of the Crimean Tatars is analyzed. 
Emphasis is placed on the fact that the activities 
of the pseudo-federal state of the USSR led 
to the continued use of political repression 
against the Crimean Tatars before and after 
the creation of the Crimean Autonomous Soviet 
Socialist Republic as part of the USSR. The 
attitude of the Peoples’ Movement of Ukraine, 
Ukraine Republican Party, Supreme Soviet of 
the USSR and Supreme Soviet of Ukrainian 
SSR, Communist Party of the USSR-Communist 
Party of the Ukraine, the Crimean Regional 
Soviet of People’s Deputies- the Supreme Soviet 
of the Crimea Autonomous Soviet Socialist 
Republic, the pseudo-low enforcement agencies 
of the CrimeaTatar Movement. The results of the 
decisions of the II Kurultay of Crimean Tatar 
people, the political position of the Mejlis on the 
coup d’etat in the USSR on August 19-21 1991. 

Keywords: CP of the USSR, CP of the 
Ukraine, CRS of PD, SS of the CASSR, PM 
of Ukrainian, URP, Kurultay of Crimean Tatar 
people, Mejlis.
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ÂÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÏÐÎÖÅÑÓ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×ÈÕ ÀÊÒ²Â Ó ÑÔÅÐ² ÅÊÎÍÎÌ²ÊÈ

Аналіз законодавчої діяльності в Украї-
ні у сфері економіки свідчить про те, що за 
кількісними показниками ця діяльність, а 
точніше, її результати (законодавчі акти) 
відповідає загальносвітовим стандартам. 
У той же час якісні показники (а це ре-
зультати господарської діяльності, її ефек-
тивність) залишають бажати кращого. 
Головною причиною неефективності (не-
достатньої ефективності) законодавчих 
актів у сфері економіки вважаються недо-
ліки самого законодавчого процесу - процесу 
підготовки, розробки проектів законодавчих 
актів. На усунення цих недоліків спрямова-
но державну регуляторну політику, регуля-
торну діяльність, яка полягає у підготовці 
проектів правових (регуляторних) актів 
за спеціальною технологією, за допомогою 
якої реалізується (має реалізуватися) нор-
мотворчий процес. Державна регуляторна 
політика за своєю природою є державним 
управлінням, управлінням регуляторною ді-
яльністю. Регуляторну діяльність можна 
ідентифікувати з державним управлінням 
як за результатами своєї діяльності (її ре-
зультатом (виходом), так само як і резуль-
татом управлінської діяльності є рішен-
ня – правові (регуляторні) акти), так і за 
суб‘єктами діяльності. 
Якщо регуляторна діяльність в значній 

своїй частині є державним управлінням в 
сфері господарювання, то єдине, що відріз-
няє згадану діяльність від цього управління, 
є те, що регуляторна діяльність є якісним 
управлінням. Саме у її послідовній реалізації 

 ÑÒÀØÅÂÑÜÊÈÉ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ - ïðîôåñîð, ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò 
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і лежить підвищення ефективності законо-
давчих актів у сфері економіки. В той же 
час можливості цього потенційно високо-
потужного Закону в галузі побудови бажаної 
системи правових актів використовуються 
на практиці не в повній мірі. В центрі уваги 
з боку освіти має бути включення вивчення 
регуляторної політики до навчальних планів 
студентів вузу - майбутніх правників, держ-
службовців, їх потрібно навчати здійсненню 
правотворчої і правозастосовчої діяльності 
щодо відповідних регуляторних актів. Необ-
хідно забезпечити підготовку відповідних 
посібників тощо. Слід також вдосконали-
ти окремі положення Закону від 11 вересня 
2003 року.
Ключові слова: регуляторна політика, 

регуляторна діяльність, здійснення держав-
ного управління, інституціональні засади, 
методичне забезпечення, правотворча та 
правозастосовча діяльності, нормативно-
правові акти, інструктивно-методичні ма-
теріали.

Актуальність теми
Аналіз законодавчої діяльності в Укра-

їні у сфері економіки свідчить про те, що 
за кількісними показниками ця діяльність, 
а точніше, її результати (законодавчі акти) 
відповідає загальносвітовим стандартам.
У той же час якісні показники (а це результа-
ти господарської діяльності, її ефективність) 
залишають бажати кращого. Головною при-
чиною неефективності (недостатньої ефек-
тивності) законодавчих актів у сфері еконо-
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міки багато хто з фахівців вважає недоліки 
самого законодавчого процесу - процесу під-
готовки, розробки проектів законодавчих 
актів. 

Ступінь розробленості тематики
Проблемами правотворчого й зако-

нодавчого процесів займались А. Заєць, 
В. Зайчук, В. Крижанівський, С. Лінець-
кий, Н. Нижник, А. Ришелюк, М. Теплюк, 
В. Шаповал, О. Ющик та ін. Однак у працях 
учених, як правило, йдеться про правові, 
конституційні основи зазначених процесів, 
про регламент парламенту як правову осно-
ву законодавчого процесу. Ці аспекти дослі-
дження можна позначити як організаційні. 
У той же час технологічним аспектам пра-
вотворчого й законодавчого процесів приді-
лялось значно менше уваги. Говорячи про 
технологічні аспекти, ми маємо на увазі дер-
жавну регуляторну політику, регуляторну 
діяльність, яка полягає у підготовці проек-
тів правових (регуляторних) актів за спеці-
альною технологією, за допомогою якої реа-
лізується (має реалізуватися) нормотворчий 
процес. Саме у її послідовній реалізації і ле-
жить, на нашу думку, підвищення ефектив-
ності законодавчих актів у сфері економіки.

Основний зміст
Як зазначалось, держава організовує 

процес регуляторної діяльності, приймаю-
чи відповідні нормативно-правові акти, ін-
структивно-методичні матеріали та, шляхом 
створення цілої системи органів, наділення 
їх і інших органів державної влади, само-
врядування та різноманітних організацій 
відповідними обов’язками щодо здійснен-
ня регуляторної діяльності, контролює цю 
діяльність. Зазначені функції, виконувані 
державою щодо регуляторної діяльності, 
утворюють самостійний напрям державної 
політики - регуляторну політику. З момен-
ту прийняття Закону «Про засади держав-
ної регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності», цей напрям (функцію) 
можна вважати законодавчо виокремле-
ною. Отже, регуляторна політика – це за-
конодавчо виокремлена функція держави 
по управлінню регуляторною діяльністю. 
«Державна регуляторна політика у сфері 

господарської діяльності, - як зазначено у 
згаданому Законі, - це напрям державної 
політики, спрямований на вдосконалення 
правового регулювання господарських від-
носин, а також адміністративних відносин 
між регуляторними органами або іншими 
органами державної влади та суб’єктами 
господарювання, недопущення прийняття 
економічно недоцільних та неефективних 
регуляторних актів, зменшення втручання 
держави у діяльність суб’єктів господарю-
вання та усунення перешкод для розвитку 
господарської діяльності, що здійснюється в 
межах, у порядку та у спосіб, що встановлені 
Конституцією та законами України» [1]. Та-
ким чином, регуляторна політика – це про-
цес управління правотворенням (правозас-
тосуванням), спрямований на вдосконален-
ня зазначених процесів.
Державна регуляторна політика за сво-

єю природою є державним управлінням, 
управлінням регуляторною діяльністю. Але 
ж і регуляторна діяльність, в тій її частині, 
яка здійснюється регуляторними органами, 
теж є правотворчою (в частині підготовки та 
прийняття правових актів) і правозастосов-
чою (в частині відстеження результативності 
та перегляду цих актів) діяльністю, а отже, і 
державним управлінням у сфері господарю-
вання. Регуляторну діяльність можна іден-
тифікувати з державним управлінням як 
за результатами своєї діяльності (її резуль-
татом (виходом), так само як і результатом 
управлінської діяльності є рішення – право-
ві (регуляторні) акти), так і за суб‘єктами ді-
яльності. 
Якщо регуляторна діяльність в значній 

своїй частині є державним управлінням у 
сфері господарювання, то єдине, що від-
різняє згадану діяльність від цього управ-
ління є те, що регуляторна діяльність є 
ЯКІСНИМ управлінням. Чому саме якіс-
ним? Тому, що якість результату будь-якої 
діяльності забезпечується якістю організа-
ції її процесу, а Закон від 11 вересня 2003 
року, присвячений організації здійснення 
регуляторної діяльності, акцентує увагу на 
певних етапах її здійснення, виконання 
яких забезпечить потрібну якість кінцево-
го продукту – регуляторних актів. До цих 
етапів відносяться і аналіз регуляторного 
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впливу правового акта, і оприлюднення 
його проекту, і погодження із спеціально 
уповноваженим органом або його відпо-
відним територіальним органом, а також 
відстеження результативності та перегляд 
регуляторних актів. Тобто, результатом ре-
гуляторної діяльності (об’єктом регулятор-
ної політики) є не будь-яке урегулювання 
економічних відносин правовими актами, 
а лише ефективне їх урегулювання. Адже 
за Законом від 11 вересня 2003 року, який 
встановлює вимоги до цих актів шляхом 
визначення принципів державної регуля-
торної політики (принципів вдосконален-
ня правового регулювання господарських 
та відповідних адміністративних відносин), 
є: «доцільність - обґрунтована необхідність 
державного регулювання господарських 
відносин з метою вирішення існуючої про-
блеми; адекватність - відповідність форм 
та рівня державного регулювання госпо-
дарських відносин потребі у вирішенні іс-
нуючої проблеми та ринковим вимогам з 
урахуванням усіх прийнятних альтернатив; 
ефективність - забезпечення досягнення 
внаслідок дії регуляторного акта макси-
мально можливих позитивних результатів 
за рахунок мінімально необхідних витрат 
ресурсів суб’єктів господарювання, грома-
дян та держави; збалансованість - забезпе-
чення у регуляторній діяльності балансу ін-
тересів суб’єктів господарювання, громадян 
та держави; передбачуваність - послідов-
ність регуляторної діяльності, відповідність 
її цілям державної політики, а також пла-
нам з підготовки проектів регуляторних ак-
тів, що дозволяє суб’єктам господарювання 
здійснювати планування їхньої діяльності; 
прозорість та врахування громадської дум-
ки - відкритість для фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів 
на всіх етапах їх регуляторної діяльності, 
обов’язковий розгляд регуляторними ор-
ганами ініціатив, зауважень та пропозицій, 
наданих у встановленому законом поряд-
ку фізичними та юридичними особами, їх 
об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність 
доведення прийнятих регуляторних актів 
до відома фізичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, інформування громадськості про 
здійснення регуляторної діяльності» [1]. 

Відповідність вказаним принципам ре-
гуляторної політики забезпечується саме 
за допомогою регламентації процесів пра-
вотворення і правозастосування – шляхом 
виділення спеціальних етапів, що повинні 
виконуватися регуляторним органом при 
здійсненні цих процесів. «Забезпечення 
здійснення державної регуляторної політи-
ки, говориться в ст. 5 Закону від 11 вересня 
2003 року, включає: встановлення єдиного 
підходу до підготовки аналізу регуляторного 
впливу та до здійснення відстежень резуль-
тативності регуляторних актів; підготовку 
аналізу регуляторного впливу; планування 
діяльності з підготовки проектів регулятор-
них актів; оприлюднення проектів регуля-
торних актів з метою одержання зауважень і 
пропозицій від фізичних та юридичних осіб, 
їх об’єднань, а також відкриті обговорення 
за участю представників громадськості пи-
тань, пов’язаних з регуляторною діяльністю; 
відстеження результативності регуляторних 
актів; перегляд регуляторних актів; систе-
матизацію регуляторних актів; недопущен-
ня прийняття регуляторних актів, які є не-
послідовними або не узгоджуються чи дуб-
люють діючі регуляторні акти; викладення 
положень регуляторного акта у спосіб, який 
є доступним та однозначним для розуміння 
особами, які повинні впроваджувати або ви-
конувати вимоги цього регуляторного акта; 
оприлюднення інформації про здійснення 
регуляторної діяльності». 
Таким чином, по-перше, на законодав-

чому рівні закріплюються вимоги до відпо-
відних правових актів, а також фактично 
визнається, що якість державної політики 
(державного управління, правових актів) 
залежить від якості процесу її здійснен-
ня (технології управління, правотворення 
і правозастосування). По-друге. В основу 
цієї політики (управління, правотворення 
і правозастосування) закладено науковий 
системний підхід. Науковий тому, що базою 
здійснення регуляторної політики стає сис-
темний підхід, започаткований у загальній 
теорії систем (ЗГТ). Згідно ЗГТ, система – 
це множинність (сукупність) елементів, які 
мають певні властивості. Конструктивність 
цього визначення полягає в тому, що з ньо-
го випливає ідеологія побудови системи 
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актів. Зокрема, для цього (побудови систе-
ми) слід завдати згадані бажані властивос-
ті. Це властивості між елементами системи 
відповідних правових норм (наприклад, їх 
пов’язаність, узгодженість, відсутність не-
контрольованого дублювання), а також між 
ними і тією системою, яку вони моделюють 
(господарські, відповідні економічні відно-
сини). Це ефективність правового регулю-
вання, закріплення оптимальної його моде-
лі тощо. 
В Законі від 11 вересня 2003 року в 

якості властивостей правових актів вказу-
ються такі їх ознаки як доцільність, адек-
ватність, ефективність, збалансованість, пе-
редбачуваність, прозорість та врахування 
громадської думки, а в якості засобів забез-
печення цих властивостей – вищезазначені 
етапи здійснення регуляторної політики 
(встановлення єдиного підходу до підго-
товки аналізу регуляторного впливу та до 
здійснення відстежень результативності 
регуляторних актів; підготовку аналізу ре-
гуляторного впливу; планування діяльнос-
ті з підготовки проектів регуляторних ак-
тів; оприлюднення проектів регуляторних 
актів з метою одержання зауважень і про-
позицій від фізичних та юридичних осіб, 
їх об’єднань, а також відкриті обговорен-
ня за участю представників громадськості 
питань, пов’язаних з регуляторною діяль-
ністю; відстеження результативності ре-
гуляторних актів; перегляд регуляторних 
актів; систематизацію регуляторних актів; 
недопущення прийняття регуляторних ак-
тів, які є непослідовними або не узгоджу-
ються чи дублюють діючі регуляторні акти; 
викладення положень регуляторного акта 
у спосіб, який є доступним та однозначним 
для розуміння особами, які повинні впро-
ваджувати або виконувати вимоги цього 
регуляторного акта; оприлюднення інфор-
мації про здійснення регуляторної діяль-
ності).
У той же час, на жаль, можливості цього 

потенційно високопотужного Закону в галу-
зі побудови бажаної системи правових актів 
використовуються на практиці не в повній 
мірі. Про це свідчить і поява відповідних 
неякісних, неефективних актів і, власне, 
результати їх дії – неефективна економіка, 

неефективно врегульовані економічні від-
носини. 
Причин зазначеної проблеми (невико-

ристання на практиці можливостей Закону 
від 11 вересня 2003 року) – достатньо багато. 
Зокрема, це недостатня увага до регулятор-
ної політики з боку освіти. В центрі її уваги 
має бути включення вивчення регуляторної 
політики до навчальних планів студентів 
вузу - майбутніх правників, держслужбов-
ців. Їх потрібно навчати здійсненню право-
творчої і правозастосовчої діяльності щодо 
відповідних регуляторних актів. Слід також 
забезпечити підготовку відповідних посіб-
ників тощо. 
До причин неповного використання на 

практиці можливостей Закону від 11 ве-
ресня 2003 року слід віднести і недоскона-
лість окремих його положень. Отже, йдеть-
ся про вдосконалення цього Закону. Його 
недоліки доцільно було б систематизувати, 
об’єднавши їх у дві групи: 1) пов’язані з по-
дальшим вдосконаленням окремих поло-
жень, що містяться у Законі від 11 вересня 
2003 року і 2) такі, що потребують введення 
додаткових положень до цього Закону. На-
приклад, неповно визначено поняття регу-
ляторних актів. За Законом від 11 вересня 
2003 року, регуляторний акт - це прийня-
тий уповноваженим регуляторним органом 
нормативно-правовий акт, який або окре-
мі положення якого спрямовані на право-
ве регулювання господарських відносин, а 
також адміністративних відносин між регу-
ляторними органами або іншими органами 
державної влади та суб’єктами господарю-
вання. Тобто, під регуляторним розумієть-
ся будь-який нормативно-правовий акт, що 
регулює господарські або адміністративні 
відносини. Але ж це не так. Головне, що ви-
різняє (і це прямо випливає з Закону від 11 
вересня 2003 року) регуляторний акт від 
інших господарських і адміністративно-пра-
вових актів – це те, що він є документом, 
розробленим за відповідною технологією, 
яка включає ряд обов’язкових етапів, недо-
держання яких має призводити до відмови 
у реєстрації акта, а отже, і до його недій-
сності. Таким чином, головним критерієм 
вирізнення регуляторних від інших актів 
має стати спосіб їх підготовки і застосуван-
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ня, що і повинно вказуватися у визначенні 
цих актів. По друге, в меті прийняття або 
в преамбулі до цього закону слід чітко ска-
зати, що засобом вдосконалення правового 
регулювання господарських та адміністра-
тивних відносин, суттєвого підвищення 
якості відповідних правових актів визначе-
но вдосконалення процесу їх підготовки, а 
сам цей процес одержує назву регулятор-
ної діяльності. Управління цією діяльністю 
йменується регуляторною політикою, яка 
утворює самостійний напрям, окрему функ-
цію державної політики. В рамках цієї функ-
ції, по перше, формується поняття якості 
регуляторних актів, регуляторної політи-
ки, а по друге, - визначаються засоби забез-
печення цієї якості - технологія розробки 
правових актів. Ця технологія включає ви-
значення певних етапів розробки кожного 
акта, які б суттєво підвищували його якість, 
відстеження за ефективністю та методичне 
забезпечення реалізації цих етапів. По тре-
тє. Перелік принципів, яким, за Законом 
11 вересня 2003 року, має відповідати регу-
ляторна політика, з однієї сторони, є недо-
статнім, неповним, а з іншої – містить «за-
йві» вимоги, вимоги до регуляторного акта, 
що не викликаються практичними потреба-
ми. Так, наприклад, немає такої вимоги як 
актуальність і важливість проекту правового 
акта, за якою до розробки мають залучатися 
найважливіші законопроекти. В результаті 
відсутності такої вимоги нерідко подаються 
такі проекти, які не є конче потрібними, а 
дійсно потрібні не готуються. В той же час 
необхідність набуття проектом правового 
акта такої властивості як, наприклад, адек-
ватність - відповідність форм та рівня дер-
жавного регулювання господарських відно-
син потребі у вирішенні існуючої проблеми 
та ринковим вимогам з урахуванням усіх 
прийнятних альтернатив, є неочевидною, 
скоріше за все, зайвою. Що, скажімо, роби-
ти, коли проект є надзвичайно ефективним 
але неадекватним, в той же час адекватний 
менш ефективний? Потрібно або виключити 
такі спірні ознаки, або ранжувати всі вимоги 
до проектів правових актів за пріоритетніс-
тю, поділивши їх на основні і додаткові. 
Суттєвим недоліком регламенту регу-

ляторної політики є те, що деякі методич-

ні вказівки по забезпеченню тієї чи іншої 
можливості є декларативними, ставлять за-
вдання, які не тільки не в змозі виконати 
практик – правник середньої кваліфікації, 
а отже, потребують проведення спеціаль-
них наукових досліджень тощо. До таких 
методичних вказівок належать нормативно-
методичні документи, присвячені аналізу 
регуляторного впливу, оцінці ефективності 
регуляторних актів з метою відслідковуван-
ня за нею. Такі вказівки не відповідають ви-
могам, що пред’являються до документів з 
назвою «методичні» методика. Зрозуміло, 
що методичні матеріали мають бути до рів-
ня можливості їх виконання, а не ставити за-
вдання: «зроби те, не знаю що».

Висновки
Аналіз законодавчої діяльності в Украї-

ні у сфері економіки свідчить про те, що за 
кількісними показниками ця діяльність, а 
точніше, її результати (законодавчі акти), 
відповідає загальносвітовим стандартам.-
У той же час якісні показники (а це результа-
ти господарської діяльності, її ефективність) 
залишають бажати кращого. Головною при-
чиною неефективності (недостатньої ефек-
тивності) законодавчих актів у сфері еконо-
міки вважаються недоліки самого законо-
давчого процесу - процесу підготовки, роз-
робки проектів законодавчих актів. На усу-
нення цих недоліків спрямовано державну 
регуляторну політику, регуляторну діяль-
ність, яка полягає у підготовці проектів пра-
вових (регуляторних) актів за спеціальною 
технологією, за допомогою якої реалізується 
(має реалізуватися) нормотворчий процес. 
Саме у її послідовній реалізації і лежить під-
вищення ефективності законодавчих актів 
в сфері економіки. В той же час можливості 
цього потенційно високопотужного Закону 
в галузі побудови бажаної системи правових 
актів використовуються на практиці не в по-
вній мірі. В центрі уваги з боку освіти має 
бути включення вивчення регуляторної по-
літики до навчальних планів студентів вузу 
- майбутніх правників, держслужбовців. Їх 
потрібно навчати здійсненню правотворчої 
і правозастовчої діяльності щодо відповід-
них регуляторних актів. Необхідно забез-
печити підготовку відповідних посібників 
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тощо. Слід також вдосконалити окремі по-
ложення Закону від 11 вересня 2003 року.
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Analysis of legislative activity in Ukraine in 
the fi eld of economy shows that in quantitative 
terms, this activity, or rather, its results (legisla-
tion) meets global standards. At the same time, 
qualitative indicators (and these are the results 
of economic activity, its effi ciency) leave much 
to be desired. The main reason for the ineffi -

ciency (insuffi cient effectiveness) of legislative 
acts in the fi eld of economics are the shortcom-
ings of the legislative process itself - the process 
of preparation, development of draft legisla-
tion. To eliminate these shortcomings aimed 
at state regulatory policy, regulatory activities, 
which consists in the preparation of draft legal 
(regulatory) acts on a special technology, which 
is implemented (should be implemented) rule-
making process. State regulatory policy by its 
nature is public administration, management 
of regulatory activities. Regulatory activity can 
be identifi ed with public administration both 
by the results of its activities (its result (output) 
as well as the result of management activities 
are decisions - legal (regulatory) acts), and by 
business entities. If regulatory activity is largely 
a public administration in the fi eld of manage-
ment, the only thing that distinguishes this ac-
tivity from this department is that regulatory 
activity is a quality management. It is in its con-
sistent implementation and is to increase the 
effectiveness of legislation in the fi eld of eco-
nomics. At the same time, the possibilities of 
this potentially high-power Law in the fi eld of 
building the desired system of legal acts are not 
fully used in practice. The focus of education 
should be the inclusion of the study of regu-
latory policy in the curricula of university stu-
dents - future lawyers, civil servants. It is neces-
sary to ensure the preparation of appropriate 
manuals, etc. Certain provisions of the Law of 
11 September 2003 should also be improved.
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ity, implementation of public administration, institu-
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and other crimes against the interests of the 
service and ways to solve them. In addition, the 
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the literature on the description of the crimes 
mentioned.
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Therefore, the outline must be accurate and 
fully cover the act committed. Such activity 
should not be based on bias, and should not 
be allowed to be interpreted in a way that 
does not follow the spirit of the criminal 
law. Because the correct description of the 
crime has important socio-political and legal 
signifi cance. Thus, an incorrect description 
may lead to the prosecution of an inaccurate 
person, or to the impunity of a person guilty 
of a crime, or to the improper application of 
punishment. Therefore, while rendering a 
verdict, the courts must clarify the nature of 
the crime in the act and under which article 
of the law the offense was committed by the 
offender.

As seen, the precondition for whether 
a person’s act is a crime and for choosing 
the form of legal regulation for that act is a 
correct description of the act. Because, fi rst 
of all, it is necessary to take into account 
that the defi nition of a crime is crucial for 
distinguishing criminal acts from non-criminal 
violations and immoral acts. Mistakes here 
can lead to unjustifi ed criminal prosecution 
of the perpetrator and, consequently, gross 
violations of the law. Such “assessment” of the 
act leads to the exclusion of the offender from 
responsibility, impedes the implementation of 
the principle of inevitability of responsibility, 
and seriously undermines the fi ght against 
crime [3, p.51-52].

From the point of view of the above, the 
defi nition of corruption and other crimes 
against the service interests is as important 

Beingcomes from the Arabic word 
“advice”description means to give suggestions, 
advice, ways on how to act, how to do 
something. In criminal law, thedescriptionis 
used as an action of choosing one or another 
norm of the law in the settlement of liability 
for a crime [7, p.130].

According to the view of R.A.Shamsizade 
and T.Y.Garayev, the description of the crimeis 
determination of the basis of criminal liability, 
in other words, the fi rst stage of application of 
the norm expressed in the presence of criminal 
elements in practice. The description of the 
crime is expressedwith reference to the article 
(articles, part of the article) of the Criminal 
Code. However, referring to an article of the 
law is not naturally an independent purpose 
and is not limited to the application of the law 
[3, p.16].

In general, the outline of the crime gives 
an actual legal assessment of the crime. 
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as other criminal acts. Since the correct 
description of a crime is a defi nition of 
a crime in a specifi c act, in addition to the 
offi cial recognition of a person’s crime as 
a crime under the relevant article of the 
Criminal Code, in other words, the person 
is found guilty of a crime, has other legal 
consequences, such as sentencing and 
sentencing. Therefore, in order to correctly 
describe criminal acts related to corruption, 
fi rst of all, it is necessary to clearly defi ne 
the general and individual components that 
characterize these acts. Thus, the corruption 
offenses provided for in the provisions of 
Chapter 33 of the Criminal Code, so called 
“Corruption Crimes and Other Crimes 
against the Service interests”, possess some 
common features:

1. The object of these crimes is public 
relations related to the normal functioning of 
the state apparatus and local self-government 
apparatus and their separate structural units.
Additional objects of some of them are the 
rights and legitimate interests of citizens or 
organizations, as well as the legally protected 
interests of society and the state. In some 
crimes, the subject of the crime is considered 
as a mandatory feature: material reward, 
privilege or privilege (Articles 311, 312 
and 312-1 of the Criminal Code), offi cial 
documents (Article 313 of the Criminal Code).

2. These crimes can be divided into 
two parts according to the structure of the 
objective side:

a) Materially defi ned – Articles 308, 
309.1, 310 of the Criminal Code. Legislation 
refers to a material violation of the rights and 
legitimate interests of citizens or organizations, 
or a signifi cant violation of the legally protected 
interests of society and the state. 

b) Formally defi ned – Articles 309.2, 311, 
312, 312-1, 313 of the Criminal Code.

Most crimes can be committed only by 
action, but the acts provided for in Article 308 
of the Criminal Code can be committed by 
both motionlessness and action. 

3. This category of crimes is usually 
characterized by a subjective form of guilt. 
Greed or other personal interest is considered 
as a mandatory element of the subjective 
aspect of abuse of offi ce and forgery. 

4. According to R.I.Guliyev, corruption 
crimes can be divided into 4 groups from the 
point of view of the subject:

- crimes committed only by offi cials 
(Articles 308, 309, 311 of the Criminal Code);

- crimes committed by offi cials, civil 
servants and employees of municipal bodies 
(Article 313 of the Criminal Code);

- crimes committed by employees of 
state and municipal bodies (Article 310 of the 
Criminal Code);

- crimes committed by a common subject 
(Articles 312 and 312-1 of the Criminal Code) 
[4, p.720].

In this view, depending on the criminal 
legal status of the subject, all corruption 
crimes can be conditionally divided into three 
groups:

a) Common offi cial crimes mightbe 
committed in any fi eld of activity of the state 
apparatus and local self-government bodies 
and are punishable by the regulations of 
Chapter 33 of the Criminal Code;

b) Special offi cial crimes committed only 
by offi cials with additional specifi c features 
only in certain structural units and areas of 
the state apparatus and local self-government 
bodies;

c) Alternative offi cial crimes mightbe 
committed by both offi cials and individuals.

Here, we must pay special attention to the 
fact that if an offi cial has committed a crime 
that completely coincides with the features 
of both general and special norms, then it is 
impossible to speak of a set of crimes, and the 
act should be characterized by a special norm 
in accordance with Article 17.4 of the Criminal 
Code. Since this article of the Criminal Code 
directly states that the commission of a crime 
provided for in both the general and special 
norms of the Special Part of the Criminal Code 
does not constitute a set of crimes, and in this 
case, a special norm is applied. 

Apparently, most of the crimes we are 
talking about are committed by offi cials. A 
broad defi nition of offi cials is given in the 
“Note” part of Article 308 of the Criminal 
Code. It should be noted that the Plenum of 
the Constitutional Court of the Republic of 
Azerbaijan has a Decision dated July 19, 2013 
“On the interpretation of the term “offi cial” 
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provided for in the “Note” part of Article 
308 of the Criminal Code of the Republic 
of Azerbaijan”. Considering the above, the 
Plenum of the Constitutional Court concludes 
that according to the meaning of the “Note” 
part of Article 308 of the Criminal Code:

- civil servants, members of 
municipalities and municipal servants, 
offi cers, ensigns or midshipmen who have the 
authority to dispose of subordinates or non-
subordinates in the manner prescribed by 
law or to make decisions that are binding on 
legal entities and individuals are considered as 
offi cials;

- Staff of state and municipal 
enterprises, departments and organizations, 
as well as other commercial and non-
commercial organizations, persons engaged in 
entrepreneurial activity without establishing a 
legal entity, or an offi cial who commits actions 
that may result [13].

In addition, Plenum of the Constitutional 
Court in the Orderdated on July 19, 2013 “On 
the interpretation of the term “offi cials” provi-
ded for in the “Note”part of Article 308 of the 
Criminal Code of the Republic of Azerbaijan” 
based on the meaning of the “Note” part of 
Article 308 of the Criminal Code, determined 
that: 

- Persons whose candidacy for elected 
positions in state bodies has been registered 
in accordance with the procedure established 
by law means persons registered as candidates 
for the President of the Republic of Azerbaijan 
and the Milli Majlis of the Republic of Azer-
baijan in accordance with the Election Code 
of the Republic of Azerbaijan by the relevant 
election commission.

- According to paragraphs 3-4 of the 
Note to Article 308 of the Criminal Code, 
heads and employees of state and municipal 
enterprises, departments and organizations, 
other commercial and non-commercial orga-
nizations, as well as state and municipal enter-
prises, departments and organizations, other 
commercial and non-commercial – Persons 
performing organizational-administrative or 
administrative-economic functions under spe-
cial authority in commercial organizations are 
considered offi cials.

- Persons engaged in entrepreneurial 
activity without establishing a legal entity as an 

offi cial means individuals who are registered 
as taxpayers in this section according to the 
tax legislation.

- A government representative is a per-
son who, within its authority, makes decisions 
and makes demands that are binding on de-
partments, enterprises, organizations and ci-
tizens, regardless of their sectoral affi liation, 
subordination and form of ownership. The 
category of government representatives inclu-
des representatives of the legislative, executi-
ve and judicial branches exercising state po-
wer defi ned by Article 7 of the Constitution of 
the Republic of Azerbaijan [13].

Note that the legislation also includes civil 
servants in a group of offi cials. According to 
Article 14 of the Law of the Republic of Azer-
baijan “On Civil Service” of July 21, 2000, en-
titled “Civil Servant”, a civil servant shall be 
a paid civil servant (salary may be paid only 
from the state budget) is a citizen of the Re-
public of Azerbaijan who has sworn allegiance 
to the Republic of Azerbaijan upon admission 
[11].

The “Note” of Article 308 of the Criminal 
Code also applies to municipal members and 
municipal servants as offi cials. According to 
Article 15 of the Law of the Republic of Azer-
baijan “On the Status of Municipalities” da-
ted on July 02, 1999 (“Municipal member”), 
a member of a municipality is a person elected 
in municipal elections and whose mandate is 
approved by the territorial election commis-
sion [12].

It should be noted that from the point of 
view of the criminal legislation of the Republic 
of Azerbaijan, the concepts of “civil servant” 
and “offi cial” cannot be equated. This is be-
cause the concepts of “duties person” and “ci-
vil servant” are partially overlapping, but have 
different meanings. Thus, there is an offi cial 
who is not a civil servant and there is a civil 
servant who does not have the characteristics 
of an offi cial. 

As mentioned earlier, for the correct and 
successful description of corruption offenses 
and other crimes against the service intere-
sts, it is necessary to specify, in addition to the 
general characteristics that characterize these 
acts, the individual components. Because, in 
addition to helping to correctly describe the 
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act, these features defi ne the boundaries of 
the separation of similar and close criminal 
elements among corruption crimes, distingu-
ishing them from each other. For example, in 
the description of Articles 308 (abuse of po-
wer), 309 (abuse of power) and 310 (misap-
propriation of offi cial authority) of the Crimi-
nal Code, it should be taken into account that 
liability for abuse of power is provided. Accor-
ding to the content of the disposition of the 
relevant article, the action or omission, which 
is an objective aspect of the abuse of power, 
must arise from the legal powers of the offi -
cial. If an offi cial uses his authority to act out-
side the scope of his authority, this act will be 
classifi ed under Article 309 or 310 of the Cri-
minal Code, if there are relevant indications, 
and not under the said article. 

Alternatively, Article 308.2 of the Code 
states that the actions provided for in Article 
308.1 of the Criminal Code may have grave 
consequences or be committed for the purpo-
se of infl uencing the results of elections (refe-
rendums) as aggravating signs of abuse of of-
fi ce. Here, serious consequences include vio-
lation of the work of the state administration 
and enterprise, mass violation of the rights 
and freedoms of citizens, signifi cant proper-
ty damage to citizens, the state and individual 
organizations, and so on. can be understood. 
If the serious consequences constitute another 
crime, the act must be classifi ed as a cumula-
tive offense (for example, in the case of large-
-scale property damage, the act can be classi-
fi ed under Articles 308.2 and 186 of the Cri-
minal Code) [6, p.632].

In addition, the crime in question is ma-
terial in nature. This means that one of the 
necessary signs of the objective nature of the 
abuse of power is the occurrence of a socially 
dangerous consequence, which is expressed 
in signifi cant harm to the rights and legiti-
mate interests of individuals or legal entities, 
or the legally protected interests of society or 
the state. Such a result can be expressed in 
real material damage, lost profi ts, as well as 
other damage to various values   protected by 
law (violation of constitutional rights and fre-
edoms of citizens, discrediting the authorities, 
obstruction of their work, violation of public 
order, etc.). In addition, the consequences of 

abuse of power may include minor or less se-
rious damage to the health of citizens. 

However, if, in the course of the use of for-
ce, there is an intentional infl iction of grievous 
bodily harm or death, the act will be classifi ed 
as a cumulative offense under Articles 309.2 
and 126 or 120 of the Criminal Code. It sho-
uld be noted that illegal arrest, detention or 
detention are not included in these signs. Be-
cause the above-mentioned acts are fully cove-
red by Article 292 of the Criminal Code, they 
must be described by that article.

Examples of Article 311 (bribery (passi-
ve bribery)) can be used to describe another 
problem in the description. For example, the 
article states that the crime was committed in 
person or through an intermediary as a me-
thod of committing a crime. It should be no-
ted that in this case, if the mediator is a person 
who can be prosecuted (16 years of age and 
reasonable) and the case of mediating in bribe-
ry is realized, its practical assistance as bribery 
(Articles 32.5 and 311 of the Criminal Code) 
should be described. It should also be noted 
that a family member or close friend may act 
as a mediator with the consent of the bribee; 
fi nancial resources can also be transferred di-
rectly to the account of the bribee. In addition, 
liability for taking a bribe will arise regardless 
of when (before or after performing a certain 
action or motionlessness)the bribe was taken 
by the offi cial, whether it was conditioned in 
advance, and whether any action was taken in 
the interests of the briberer as a result.

From this point of view, paragraph 5 of the 
Decision No. 3 of the Plenum of the Supreme 
Court of the USSR of March 30, 1990 “On Ca-
ses of Bribery” is about the act of the offender 
will be considered as bribery or bribetaking in 
cases where bribery and although there is no 
prior agreement on the receipt of bribes and 
the provision of services, the perpetrators re-
alize that bribes are paid in the interests of the 
briberer [6, p.647].

If, despite the offer or promise of a bri-
be, if the offi cial refuses to accept the offer or 
promise, that is, if an offi cial does not agree 
to the offer or promise, or rejects the offer or 
promise, then the act must be classifi ed as an 
attempt to bribe (Articles 29 and 312 of the 
Criminal Code).
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Refer that Article 311.3 of the Criminal 
Code specifi es the aggravating features of bri-
bery, which also include::

a) Bribery by a group of individuals or 
an organized group in advance. Only offi cials 
who are joint executors may act as a group of 
persons who have agreed in advance to cor-
rectly describe the act. The actions of other 
subjects should be described with reference 
to Article 32 of the Criminal Code. It should 
be noted that premeditated collusion may be 
related to the fact of receiving a specifi c bribe 
from one person, as well as the fact that in the 
future they will work together to repeatedly 
take bribes from an unknown number of pe-
ople. However, if an offi cial transfers part of 
the bribe to another offi cial (without the prior 
consent of the latter) in order to perform the 
desired action in favor of the briberer, he must 
be prosecuted under Articles 311 and 312 of 
the Criminal Code. 

Generally, offi cials who take bribes with 
prior consent are not required to act in favor 
of the briberer. Such actions may be taken by 
one offi cial with the consent or negligence of 
the other. For example, the prosecutor’s offi -
ce investigator terminates a criminal case with 
the consent of the prosecutor.

Further, it is not required to know whether 
the briberer was aware of the existence of se-
veral bribees in order to accuse it of the aggra-
vating circumstance in question. At least one 
member of the group is considered to have 
committed the crime from the moment he or 
she receives at least part of the bribe in order 
to divide it among themselves in the future. 

b) Repeated bribery can occur in the fol-
lowing cases:

- Since the person has been previously 
convicted of bribery and the the conviction has 
not been paid and considered with the law;

- Since the bribe is taken from the same 
person at different times for different actions 
in his favor;

- Since the bribe is taken from different 
people at different times for different actions;

- Since the bribe is taken from different 
persons at the same time and in order to act 
independently in favor of each of them;

- Since the bribe is taken at different 
times from several persons who act indepen-

dently without prior consent and are unaware 
of each other’s actions, in order to do the same 
in their favor,provided that the fact on the bri-
bee acted independently of each other should 
be covered by the bribee’s consciousness is im-
portant. 

It should also be noted that bribery in se-
veral ways for the same act cannot be conside-
red a repeat offense.

c) Bribery in a large amount, ie more 
than fi ve thousand manats, according to Artic-
le 311 of the Criminal Code.

d) Bribery through frighten. A threat 
is the demand for a bribe under the threat 
of committing an act in the service that may 
harm the interests of the briberer, or the in-
tentional creation of a situation in which the 
briberer is forced to pay a bribe to prevent 
harmful consequences. If the refusal to pay 
a bribe threatens to violate the legitimate in-
terests of the briberer, then this aggravating 
circumstance may not be applied [4, p.737-
739].

If the subject, after receiving the object 
of bribery to give to the official, transfers it 
to his property (false intermediary), then 
the briberer’s actions must be described in 
Articles 29 (completed attempt) and 312 of 
the Criminal Code,and the actions of a false 
mediator must be described in Article 178 
of the CC, in addition to Articles 32, 29 and 
312 of the Criminal Code, in case of incited 
to pay a bribe.

The actions of false bribees, those who pre-
sent themselves as offi cials and take bribes on 
their behalf, should be described in a similar 
way. In this case, actions of a civil servant or 
an employee of a local self-government body 
introducing himself as an offi cial, must be de-
scribed in Articles 178 and 310 of the Criminal 
Code.

In another case, whilea personillegally 
and gratuitously transfers property to itsel-
fentrusted to him by order, management, 
procurement and other powers in connec-
tion with its title, then its action will be de-
scribed by Article 179.2.3 of the Criminal 
Code (embezzlement or waste using the po-
sition of service) (for example, brigade, sup-
plier, etc.).
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наук  кафедры Уголовного права и криминоло-
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КЛАС-
СИФИКАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ И 
ПРОЧИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 
СЛУЖЕБНОЙ ВЫГОДЫ В ДЕЙСТВУЮ-
ЩЕМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУ-

БЛИКИ
В статье говорится о коррупцион-

ных преступлениях и ряде важных про-
блем классификации других преступле-
ний против служебной выгоды и о путях 
их решений. Кроме этого, ссылаясь на 
различные мысли со стороны авторов в 
литературе,связанной с классификацией 
названных в статье преступлений, освеща-
ются проблемы, возникающие при описа-
нии коррупционных преступлений и иных 
преступлений против служебной выгоды. 
Ключевые слова: Коррупция, служебное 

положение, злоупотребление должностны-
ми полномочиями, взяточничество, долж-
ностное лицо, классификация, уголовная 
ответственность.



65

Îðòèíñüêèé Â.Ë., Êàíö³ð Â.Ñ. - Ðåãëàìåíòàö³ÿ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³...

ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÖ²ß ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ¯ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² ÇÀ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÓ, 

ÏËÀÍÓÂÀÍÍß, Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÓ, ÐÎÇÂ’ßÇÓÂÀÍÍß 
ÒÀ ÂÅÄÅÍÍß ÀÃÐÅÑÈÂÍÎ¯ Â²ÉÍÈ: 
ÊÎÌÏÀÐÀÒÈÂ²ÑÒÑÜÊÈÉ ÍÀÐÈÑ

Проаналізовано питання кримінальної 
відповідальності за пропаганду, планування, 
підготовку, розв’язування та ведення агресив-
ної війни за кримінальним законодавством 
окремих іноземних держав. 
На підставі моніторингу згаданих зако-

нодавчих приписів окремих держав, конста-
туються спільні й відмінні риси відповідного 
нормативного декларування, доцільність (або 
недоречність) імплементації певних посту-
лат іноземного законодавства у вітчизняне. 
Проведено кримінальний правовий моні-

торинг відповідного законодавства окремих 
держав, які є членами Європейського Союзу. 
Виокремлено положення, що є вартими для 
запозичення законотворчому органу, а також 
ті, які є невдалими, уже враховуючи досвід 
оголошеного й запровадженого воєнного стану 
в Україні.
Ключові слова: планування війни, підго-

товка війни, розв’язування війни, агресивна 
війна, воєнний конфлікт, кримінальна відпо-
відальність, досвід окремих іноземних держав.
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статті 106 Конституції України, Закону 
України «Про правовий режим воєнного 
стану», Президент України постановив сво-
їм Указом ввести воєнний стан [1]. 
На часі нагальна необхідність науково-

го пошуку щодо модернізації кримінально-
правової охорони основ національної безпе-
ки України, відносин миру, безпеки людства 
та міжнародного правопорядку, обставини, 
що виключають кримінальну протиправ-
ність діяння й вдосконалення законодавства 
в цій частині, чому сприятиме аналіз інозем-
ного досвіду. 
Доречним прикладом є оперативне, за 

викликом часу, доповнення чинного КК 
України статтею 43-1 «Виконання обов’язку 
щодо захисту Вітчизни, незалежності та те-
риторіальної цілісності України», статтею 
111-1 «Колабораційна діяльність», статтею 
114-2 «Несанкціоноване поширення інфор-
мації про направлення, переміщення зброї, 
озброєння та бойових припасів в Україну, 
рух, переміщення або розміщення Зброй-
них Сил України чи інших утворених від-
повідно до законів України військових 
формувань, вчинене в умовах воєнного або 
надзвичайного стану», статтею 436-2 «Ви-
правдовування, визнання правомірною, 
заперечення збройної агресії Російської 
Федерації проти України, глорифікація її 
учасників» [2].

Постановка проблеми
24 лютого 2022 року, у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації 
проти України, на підставі пропозиції Ради 
національної безпеки і оборони України, 
відповідно до пункту 20 частини першої 
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Порівняння відповідного кримінального 
законодавства іноземних держав сприяти-
ме багатогранному аналізу досліджуваного 
питання, наданню змоги оцінити ефектив-
ність чинних норм, виявленню схожих/від-
мінних рис у КК України та інших держав, 
окресленню переваг окремих законодавчих 
конструкцій, імплементації у національну 
правову систему позитивного досвіду. 

Ступінь дослідженості теми
Питанням кримінально-правової охоро-

ни миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку присвячено праці таких нау-
ковців, як: Я. Жукорська, І. Карпець, А. Ки-
бальник, В. Навроцький, В. Поповичук, 
Ю. Резнік, Ю. Решетов, П. Ромашкін, А. Сав-
ченко, С. Сірий, А. Шамара, К. Юртаєва та 
інші. Важливий внесок у вивчення питань 
кримінальної відповідальності за пропаган-
ду, планування, підготовку, розв’язання та 
ведення агресивної війни зробили: О. Ба-
зов, О. Броневицька, В. Гапончук, С. Де-
нисов, К. Кардаш, О. Олішевський, М. Сти-
ранка та інші. Не можна залишити поза 
увагою дисертаційне дослідження П. Пе-
кар, присвячене кримінально-правовій 
характеристиці пропаганди війни. До не 
вирішених раніше або частково виріше-
них проблем звертається у проєкті своєї 
кваліфікаційної наукової праці (дисертації) 
«Кримінальна відповідальність за пропаган-
ду, планування, підготовку, розв’язування 
та ведення агресивної війни» й аспірантка 
Інституту права, психології та інноваційної 
освіти Національного університету «Львів-
ська політехніка»  Х. Олійник. 
Разом з тим, такий стан розробленості 

окресленої проблеми оцінюється нами як 
фрагментарний, остаточно не систематизо-
ваний. Згадані наукові доробки «залишають 
простір» для розв’язання низки ключових 
проблем у частині порівняльно-правово-
го аналізу кримінальної відповідальнос-
ті за пропаганду, планування, підготовку, 
розв’язування та ведення агресивної війни. 

Мета статті
Зроблено спробу обстеження законо-

давчого досвіду окремих іноземних держав, 
стосовно регламентації кримінальної відпо-

відальності за пропаганду, планування, під-
готовку, розв’язування та ведення агресив-
ної війни.

Виклад основного матеріалу
Зважаючи на те, що заявка України на 

членство в ЄС уже офіційно зареєстрована 
та розглядається, доречно акцентуватися на 
аналізі положень кримінального законодав-
ства тих держав, які є членами Європейсько-
го Союзу: (ФРН [3], Франція [4], Іспанія [5], 
Австрія [6], Болгарія [7], Польща [8], Шве-
ція [9], Данія [10], Бельгія [11], Латвія [12], 
Естонія [13]). Така необхідність проведен-
ня відповідного аналізу зумовлена тим, що 
зближення правових систем європейських 
держав є найважливішою традицією фор-
мування галузей національного законодав-
ства [14, с. 53]. Для аналізу і порівняння 
потрібно обрати також КК окремих держав, 
що входили до складу колишнього Радянсь-
кого Союзу. Власне, такий вибір не є випад-
ковий, оскільки ці держави мали спільну 
історичну правову систему, а відтак, пере-
бували у єдиному правовому просторі (Рес-
публіка Білорусь [15], Республіка Молдова 
[16], Вірменія [17], Грузія [18], Азербайджан 
[19], Таджикистан [20], Казахстан [21], Узбе-
кистан [22]). 
У кримінальному законодавстві пере-

важної більшості іноземних держав, зако-
нодавець прямо вказує про заборону агре-
сивної війни (ст. 72, 73 КК Латвії, ст. 409 
КК Болгарії, ст. 117 КК Польщі, §80, 80а 
КК ФРН, ст. 100, 101 КК Азербайджану, ст. 
384, 385 КК Вірменії, ст. 404, 405 КК Гру-
зії, ст. 156, 157 КК Казахстану, ст. 395, 396 
КК Таджикистану, ст.151 КК Узбекистану) 
чи агресії проти іншої держави (ст. 411-4 
КК Франції, ст. 150 КК Узбекистану). Вод-
ночас, у КК окремих держав, хоча й не пе-
редбачена пряма вказівка на юридичні кон-
струкції «агресивна війна» чи «агресія», втім 
із аналізу диспозицій статей випливає, що 
законодавець усе ж встановив кримінально-
правову заборону на вчинення відповідних 
дій. Приміром, у ст. 2 Глави 19 КК Швеції 
зазначено таке положення: «особа, яка на-
сильницькими засобами або з іноземною 
допомогою створює небезпеку залучення 
Королівства у війну або інші військові дії, 
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має бути засудженою, якщо це не державна 
зрада, за підбурювання до війни». За КК Іс-
панії кримінальному покаранню підлягають 
дії особи, яка з метою спровокувати війну, 
встановить таємний зв’язок або відносини 
будь-якого роду з іноземними урядами, між-
народними або іноземними організаціями 
або асоціаціями (ч. 2 ст. 592). Потрібно та-
кож зупинитись на аналізі об’єктивної сто-
рони складів злочинів, які регламентують 
кримінально-правову заборону пропаганди, 
планування, підготовки, розв’язування або 
ведення агресивної війни. У КК усіх проана-
лізованих держав розглядувані посягання є 
злочинами з формальним складом (вважа-
ються закінченими з моменту вчинення кон-
кретних діянь, які описані у кримінально-
правовій нормі, оскільки суспільно небез-
печні наслідки виходять за межі об’єктивної 
сторони відповідного складу кримінального 
правопорушення). Кримінально караними 
визнаються такі види діянь: планування, 
підготовка збройної агресії, її розв’язування, 
участь у ній, ведення агресивної війни (ст. 
72 КК Латвії), планування, підготовка, 
розв’язування та ведення агресивної ві-
йни (ст. 100 КК Азербайджану, ст. 384 КК 
Вірменії, ст. 404 КК Грузії, ст. 156 КК Ка-
захстану, ст. 395 КК Таджикистану), плану-
вання або підготовка, початок або ведення 
агресивної війни, а також участь у змові (ст. 
151 КК Узбекистану), розв’язування або ве-
дення (§1 ст. 117 КК Польщі), підготовка 
агресивної війни (§80 КК ФРН), підбурю-
вання до агресивної війни (§80 а КК ФРН), 
підбурювання до оголошення війни (ст. 581 
КК Іспанії), схиляння до розв’язування ві-
йни (ст. 114 КК Бельгії), публічний заклик 
до агресивної війни (ст. 77 КК Латвії, §3 ст. 
117 КК Польщі, ст. 101 КК Азербайджану, 
ст. 385 КК Вірменії, ст. 405 КК Грузії, ст. 
396 КК Таджикистану), пропаганда війни 
(ст. 69 КК Естонії, ст. 140 КК Республіки 
Молдови, ст. 150 КК Узбекистану), пропа-
ганда і публічні заклики до розв’язування 
агресивної війни (ст. 157 КК Казахстану). 
У цьому разі об’єктивна сторона пропаган-
ди війни характеризується діями у таких 
формах: публічні заклики до розв’язування 
агресивної війни (§3 ст. 117 КК Польщі, ст. 
101 КК Азербайджану, ст. 385 КК Вірменії, 

ст. 405 КК Грузії, ст. 157 КК Казахстану, ст. 
396 КК Таджикистану), пропаганда війни, у 
якій би формі вона не велась (ст. 69 КК Ес-
тонії), розповсюдження в будь-якій формі 
поглядів, ідей або заклик із метою викли-
кати агресію однієї держави проти іншої 
(ст. 150 КК Узбекистану), публічні заклики 
до агресивної війни або розв’язування во-
єнного конфлікту (ст. 77 КК Латвії). Не по-
трібно оминути увагою вирішення питан-
ня щодо кваліфікуючих ознак пропаганди, 
планування, підготовки, розв’язування та 
ведення агресивної війни, що передбачені в 
кримінальному законодавстві держав ЄС, а 
також пострадянських держав. Так, у скла-
дах злочинів, які регламентують криміналь-
ну відповідальність за «агресивні воєнні дії», 
такими кваліфікуючими ознаками є: веден-
ня агресивної війни (ч. 2 ст. 100 КК Азер-
байджану, ч. 2 ст. 156 КК Казахстану, ч. 2 ст. 
139 КК Республіки Молдови), розв’язування 
або ведення агресивної війни (ч. 2 ст. 384 
КК Вірменії, ч. 2 ст. 404 КК Грузії, ч. 2 ст. 
395 КК Таджикистану, ч. 2 ст. 151 КК Узбе-
кистану). Передбачення у КК окремих дер-
жав як кваліфікуючі ознаки агресивної ві-
йни її розв’язування та ведення, видається, 
є вартим прикладом для наслідування. Це 
пов’язано з тим, що планування і підготовка 
агресивної війни фактично є попередньою 
злочинною діяльністю, а тому, гадаємо, за 
ступенем суспільної небезпеки вона «по-
ступається» агресивнішим діям, таким як 
розв’язування (дії, які спрямовані на реалі-
зацію злочинного плану) та ведення війни 
(наприклад, проведення військових опера-
цій). З огляду на це, не можемо погодитись із 
позицією законодавця Болгарії, де у ст. 409 
КК взагалі не встановлено кваліфікуючих 
ознак аналізованого посягання. Натомість, 
в основному складі злочину передбачена 
відповідальність за планування, підготовку 
або ведення агресивної війни, що навряд чи 
є обґрунтованим, оскільки відповідальність 
за ведення агресивної війни повинна бути 
посилена у зв’язку з тим, що ці діяння є більш 
суспільно небезпечними. Що стосується 
кваліфікуючих ознак складу пропаганди 
агресивної війни, то такими є: використан-
ня засобів масової інформації (ч. 2 ст. 101 КК 
Азербайджану, ч. 2 ст. 385 КК Вірменії, ч. 2 
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ст. 405 КК Грузії, ч. 2 ст. 157 КК Казахста-
ну, ч. 2 ст. 396 КК Таджикистану), вчинен-
ня злочину службовою особою (ч. 2 ст. 101 
КК Азербайджану), вчинення злочину осо-
бами, які займають вищі державні посади-
(ч. 2 ст. 385 КК Вірменії), особою, яка займає 
державнополітичну посаду (ч. 2 ст. 405 КК 
Грузії), особою, яка займає відповідальну 
державну посаду (ч. 2 ст. 157 КК Казахста-
ну, ч. 2 ст. 140 КК Республіки Молдови), 
особою, яка займає державну посаду (ч. 2 ст. 
396 КК Таджикистану). 

Висновки
Вивчення іноземного досвіду регла-

ментації кримінальної відповідальності 
за пропаганду, планування, підготовку, 
розв’язування та ведення агресивної війни 
дає підстави для таких висновків. Так, не 
вартим до запозичення, видається, досвід 
КК Болгарії, у якому законотворець поряд 
із встановленням відповідальності за про-
паганду війни (ст. 407) одночасно передба-
чив кримінально-правову заборону закли-
ків до збройного нападу однієї держави на 
іншу (ст. 408), що фактично дублює відпові-
дальність за одні й ті самі злочинні дії. Вод-
ночас позитивним потрібно вважати досвід 
кримінального законодавства Вірменії (ч. 2 
ст. 384), Грузії (ч. 2 ст. 404), Таджикистану 
(ч. 2 ст. 395), Узбекистану (ч. 2 ст. 151,) у 
якому, як кваліфікуючу ознаку, передба-
чено розв’язування та ведення агресивної 
війни, оскільки ці дії є більш суспільно не-
безпечними порівняно з тими, що поляга-
ють у плануванні та підготовці агресивної 
війни. Вартим для наслідування є також 
досвід КК, у якому кваліфікуючими ознака-
ми пропаганди агресивної війни є вчинен-
ня відповідних дій особами, які займають 
державні посади (ч. 2 ст. 396 КК Таджи-
кистану) чи відповідальні державні посади 
(ч. 2 ст. 157 КК Казахстану, ч. 2 ст. 140 КК 
Республіки Молдови), оскільки саме на цю 
категорію суб’єктів покладається безпо-
середній обов’язок виконання завдань та 
функцій держави. 
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SUMMARY 
The legislative experience of some foreign 

countries on the regulation of criminal liability 
for propaganda, planning, preparation, 
resolution and conduct of aggressive war has 
been studied.

On the basis of monitoring the legislative 
requirements of individual states, the common 
and distinctive features of the relevant normative 
declaration, the expediency (or inappropriateness) 
of the implementation of certain postulates of 
foreign legislation in the domestic.

Criminal legal monitoring of the relevant 
legislation of individual states that are members 
of the European Union has been carried out. 
The provisions that are worth borrowing to the 
legislature, as well as those that are unsuccessful, 
have already been identifi ed, already taking into 
account the experience of declared and imposed 
martial law in Ukraine.

There is an urgent need for scientifi c research 
on the modernization of criminal law protection of 
the foundations of national security of Ukraine, 
peace, human security and international law and 
improvement of legislation in this area, which will 
contribute to the analysis of foreign experience. 
A relevant example is the prompt amendment 
of the current Criminal Code of Ukraine by 
Article 111-1 «Collaborative activities», Article 
436-2 «Justifi cation, recognition of legitimate, 
denial of armed aggression of the Russian 
Federation against Ukraine, glorifi cation of its 
participants».

Comparing the relevant criminal legislation 
of foreign countries will contribute to a 
multifaceted analysis of the issue, providing an 
opportunity to assess the effectiveness of existing 
rules, identifying similarities / differences in the 
Criminal Code of Ukraine and other countries, 
outlining the benefi ts of certain legislative 
structures, implementation of positive experience.

Key words: war planning, war preparation, 
war resolution, aggressive war, military confl ict, 
criminal responsibility, experience of some 
foreign states.
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Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÏÐÀÂ ÏÎÒÅÐÏ²ËÎÃÎ Ó 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍ²

Рассмотрены основные тенденции на-
учного исследования по вопросам правовых 
и процессуальных гарантий прав потерпев-
ших на стадии досудебного расследования. 
Установлено, что, несмотря на определенное 
количество новелл, которые закреплены в 
УПК Украины 2012 года относительно усо-
вершенствования защиты прав отдельных 
участников уголовного производства, остались 
нерешенными проблемные вопросы, в том 
числе по защите прав потерпевшего в уголов-
ном производстве. Указанное нашло свое отра-
жение в проведенном исследовании.
Ключевые слова: следователь, прокурор, 

следственный судья, новеллы, досудебное рас-
следование, уголовное производство, защита, 
права потерпевшего, международные акты, 
обеспечение защиты, реализация права, за-
щитник, адвокат, усовершенствование, пред-
ложения, рекомендации.
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нодавчого забезпечення і реалізації захисту 
прав потерпілого, оскільки правове регу-
лювання цих питань залишається недостат-
ньо вирішеним. Спонукає до подальшого 
дослідження в обраному автором напрямі 
й внесення змін у 2016 році до Конституції 
України щодо введення словосполучення 
надання «професійної правничої допомо-
ги», що підлягає окремому дослідженню та 
науковим пошукам, що й сприяло обранню 
напряму дослідження автором у цій статті.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

До порушених питань науковці зверта-
лись ще за час дії попереднього КПК Укра-
їни 1960 року, але й з прийняттям чинного 
КПК України у 2012 року дослідники цього 
напряму продовжували наукові пошуки. Ці 
питання розглядались в роботах учених, зо-
крема: С.Є. Абламського, О.М. Бандурки, 
Ю.В. Бауліна, В.П. Бож’єва, В.В. Борисова, 
Т.В. Варфоломеєвої, Б.Л. Ващука, В.І. Га-
лагана, І.М. Гальперіна, Л.А. Гарбовського, 
Л.В. Головка, В.Г. Гончаренка, Ю.М. Гро-
шевого, М.І. Гошовського, С.М. Гусарова, 
Є.В. Діденка, В.О. Дубрівного, М.В. Ду-
ховського, Я.П. Зейкана, О.А. Калганова, 
О.В. Капліної, Г.К. Кожевнікова, А.Ф. Коні, 
В.В. Лисенка, Л.Д. Кокорева, Н.І. Климен-
ка, О.П. Кучинської, О.О. Кочури, В.З. Лу-
кашевича, Є.Д. Лук’янчикова, В.Т. Маля-
ренка, М.М. Михеєнка, Т.В. Омельченка, 
В.Т. Нора, О.В. Панчука, М.А. Погорецько-
го, Т.І. Присяжнюка, В.Д. Пчолкіна, В.М. Са-

Постановка проблеми
Удосконалення прав, свобод і законних 

інтересів людини і громадянина у кримі-
нальному процесі свідчать про те, що ці 
питання в більшості своїй з 2012 року зако-
нодавчо удосконалювались лише відносно 
підозрюваних і обвинувачених. Правам по-
терпілого увага приділена в незначній мірі, 
але лише в теоретичних розробках і науко-
вих дослідженнях. При прийнятті чинного 
КПК України певна частина пропозицій на-
уковців була врахована законодавцем, але 
його новели знову вимушують до дискусії з 
окремих питань щодо удосконалення зако-
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вицького, М.В. Сенаторова, М.С. Строго-
вича, В.М. Тертишника, Л.Д. Удалової, 
І.Я. Фойницького, Т.Г. Фоміної, П.В. Цим-
бала, В.П. Шибіки, О.Г. Шило, М.Є. Шуми-
ли, В.Є. Юрченка, О.О. Юхна, М.О. Юхна, 
Ю.П. Яновича та інших. Зокрема, на рівні 
кандидатських дисертацій ці питання до-
сліджено С.Є. Абламським «Захист прав і за-
конних інтересів потерпілого у криміналь-
ному провадженні» (2014 р.); Д.Ю. Кавуном 
«Кримінальний процесуальний механізм за-
безпечення прав потерпілого (фізичної осо-
би) у досудовому розслідуванні (2016 р.), по 
окремих напрямах: О.О. Сольоновою «По-
казання потерпілого як джерело доказів у 
кримінальному провадженні» (2018 р.); на 
рівні монографії «Захисник як учасник кри-
мінального провадження» ці питання дослі-
джувались Єрохіним В.В. (2018 р.) та фраг-
ментарно досліджували й інші вчені. У той 
же час, за час дії чинного КПК України на 
початок 2022 року, до нього внесено понад 
600 доповнень і змін, а також до Основного 
закону України в 2016 році, що не знайшло 
свого відображення в наукових вивченнях 
і дослідженнях та потребує окремого ви-
світлення, зокрема з питань пропорційнос-
ті прав захисника-адвоката підозрюваного, 
обвинуваченого і збільшення обсягу прав 
захисника-представника потерпілого.

Мета і завдання дослідження
Метою дослідження є нагальна потреба 

сьогодення, вимоги міжнародних інститу-
цій, практика рішень Європейського Суду 
з прав людини щодо порушення прав по-
терпілих, конституційні і процесуальні ви-
моги з удосконалення захисту прав осіб, 
що постраждали від кримінальних право-
порушень. Необхідно встановити співвід-
ношення обсягу прав потерпілих від кри-
мінальних правопорушень з обсягом прав 
підозрюваних, обвинувачених у чинному 
законодавстві, а також неузгодженість тео-
ретичного і прикладного характеру, дослі-
дити недоліки законодавства та з’ясувати 
проблемні питання при правозастосуванні 
та результати наявної дискусії з піднятого 
напряму. Завданнями є вироблення аргу-
ментації доцільності продовження теоре-
тичного дослідження піднятих проблемних 

питань і відповідно до цього напрацювати 
відповідні пропозиції та рекомендації щодо 
удосконалення чинного кримінального про-
цесуального законодавства.

Наукова новизна дослідження
Вперше досліджено наявність тенденції 

та необхідність щодо правового і процесу-
ального удосконалення надання правової 
допомоги потерпілим від злочинів у кримі-
нальному провадженні, враховуючи внесені 
зміни до Конституції України у 2016 році та 
введенням нового словосполучення «надан-
ня професійної правничої допомоги», що 
в повній мірі відноситься до всіх учасників 
кримінального провадження, зокрема й по-
терпілого. При цьому використано і врахо-
вано результати наукової дискусії з цього 
напряму, напрацьовано авторську наукову 
позицію, надано пропозиції і рекомендації 
щодо приведення у відповідність норм до 
Основного закону та чинного КПК України. 

Виклад основного матеріалу
Враховуючи положення національного 

конституційного, кримінального процесу-
ального законодавства України, а також 
норми міжнародних правових актів і рішень 
Європейського суду з прав людини у сфері 
захисту прав, свобод і законних інтересів, з 
упевненістю можна зазначити, що подальше 
вдосконалення порушених проблемних пи-
тань у цьому напрямі повинно відбуватися з 
урахуванням того, що саме кожна людина і 
громадянин має право на захист, зокрема на 
професійну правничу допомогу. Однак, уче-
ні, практики, а також матеріали судової 
практики свідчать про те, що протягом дов-
гого часу кримінальне процесуальне законо-
давство України було спрямовано головним 
чином на забезпечення розслідування вчи-
нених кримінальних правопорушень та 
притягнення до відповідальності винних 
осіб, що, у свою чергу, зумовило детальне 
регулювання та удосконалення в основному 
саме прав підозрюваного, обвинуваченого 
[1, c. 45], що ми підтримуємо. У зв’язку з 
вказаним, слід підтримати О.А. Старокоже-
ва, який зазначив, що інтереси осіб, які по-
терпіли від злочину, захищені законом 
менш рішуче, недостатня чіткість визначе-
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ного кримінальним процесуальним законо-
давством становища потерпілого, особливо 
стосовно відшкодування завданої йому шко-
ди, що призводить до недостатньої гаранто-
ваності забезпечення і реалізації потерпі-
лим своїх прав. Реалізація потерпілими 
прав, закріплених за ними у Конституції 
України, у кримінальному процесуальному 
законодавстві щодо надання «професійної 
правничої допомоги» (авт.), необхідна не 
лише для обстоювання та задоволення їх 
особистих інтересів, а й для запровадження 
конституційних засад кримінального судо-
чинства, забезпечення рівності всіх учасни-
ків судового процесу перед законом і судом 
[2, с. 401-410]. Зважаючи на це, ще за часи 
дії попереднього КПК України 1960 р.-
М.І. Гошовський та О.П. Кучинська зазна-
чали, що однією з важливих умов успішного 
розслідування кримінальних правопору-
шень є своєчасність виявлення осіб, потер-
пілих від злочину, та визнання їх потерпіли-
ми. І тому не підлягає сумніву постулат, що 
відповідно до тактики проведення слідчих 
(розшукових) дій, допит потерпілого до-
цільно проводити на початку досудового 
розслідування, бо це сприяло б найбільш 
ефективній та цілеспрямованій організації 
розкриття та розслідування злочинів і кри-
мінальних проступків (з 01. 07. 2020 р.). При 
цьому, важливо, щоб особа, яка постражда-
ла від злочину на тому етапі, допитувалася 
саме як потерпілий, а не як свідок. Своєчас-
не визнання особи потерпілою необхідно й 
для більш повнішого забезпечення прав і 
законних інтересів потерпілої особи. Тому 
важливе значення має питання про те, за 
наявності яких даних особа підлягає визна-
нню потерпілою [3, c. 49]. Аналогічну науко-
ву позицію підтримав й О. Гогусь, зазначив-
ши, що вирішення питання про визнання 
особи потерпілою, не можна залишати на 
кінець розслідування кримінального прова-
дження, оскільки це обмежує права потерпі-
лого і може негативно позначитися на ре-
зультатах слідства [4, c. 59], що ми підтриму-
ємо. На нашу думку, слід додати, що вирі-
шення вказаного питання буде сприяти до-
триманню положень чинного КПК України 
щодо проведення досудового розслідування 
у «розумні строки» і виконанню вимог ст. 2 

КПК України (завдання кримінального 
провадження) та в цілому підвищить ефек-
тивність досудового розслідування і автори-
тет державної влади та правоохоронних ор-
ганів. Досліджуючи потерпілого як учасни-
ка кримінального процесуального доказу-
вання, С.В. Давиденко зазначив, що в умо-
вах проведення сучасної судово-правової 
реформи в Україні й у зв’язку з прийняттям 
чинного КПК України особливої актуаль-
ності набувають питання розширення прав і 
зміцнення правового статусу постраждалої 
особи, вдосконалення механізму реалізації 
потерпілими своїх прав, взагалі створення 
гарантій прав людини в кримінальному су-
дочинстві [5, с. 47], що ми підтримуємо. Із 
прийняттям чинного КПК України у цьому 
напрямі, законодавець зробив важливі кро-
ки, встановивши, що завданнями кримі-
нального провадження є захист особи, сус-
пільства та держави від кримінальних пра-
вопорушень, охорона прав, свобод та закон-
них інтересів учасників кримінального про-
вадження, а також забезпечення швидкого, 
повного та неупередженого розслідування і 
судового розгляду з тим, щоб кожний, хто 
вчинив кримінальне правопорушення, був 
притягнутий до відповідальності в міру сво-
єї вини, жоден невинуватий не був обвину-
вачений або засуджений, жодна особа не 
була піддана необґрунтованому процесуаль-
ному примусу і щоб до кожного учасника 
кримінального провадження була застосо-
вана належна правова процедура. У науко-
вій літературі дискусійним є визначення по-
няття «потерпілий», що вченими розгляда-
ється у матеріальному та процесуальному 
значенні. Так, потерпілою в матеріальному 
розумінні є особа, якій злочином заподіяно 
шкоду, що встановлена відповідно до дій-
сності. При цьому, питання про заподіяння 
шкоди тій чи іншій особі, оскільки воно не-
віддільне від питання про винність певної 
особи в цьому злочині, може бути вирішено 
позитивно лише вироком суду [6, с. 78-83; 7, 
с. 87-92; 8, с. 176-179]. У той же час, потерпі-
лою в процесуальному розумінні є особа, 
яка займає правове становище потерпілої у 
процесі за відповідним рішенням слідчого, 
дізнавача, прокурора чи суду, винесеним за-
вдяки наявності даних, які вказують на за-
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подіяння шкоди тим кримінальним право-
порушенням, що розслідується, або прова-
дження (справа) щодо якого розглядається 
в суді. Чинному правознавству відоме пред-
ставництво в адміністративних, цивільних, 
трудових, сімейних та інших справах, що 
розглядаються судами [9, c. 45], що не є 
предметом нашого дослідження. Однак, на 
нашу думку, певна кількість учених не вра-
ховує те, що кримінальним правопорушен-
ням на сьогодні шкода завдається не тільки 
фізичним, а й юридичним особам (новела), що 
закріплено у КПК України 2012 року. Так, 
відповідно до положень п. 1 ст. 55 КПК 
України потерпілим у кримінальному про-
вадженні може бути визнана фізична особа, 
якій кримінальним правопорушенням за-
вдано моральної, фізичної або майнової 
шкоди, а також юридична особа, якій кримі-
нальним правопорушенням завдано майно-
вої шкоди, діловій репутації та ін. Однак, 
відповідно до п. 5 цієї ж статті КПК Украї-
ни, за наявності очевидних та достатніх під-
став вважати, що заява, повідомлення про 
кримінальне правопорушення або заява 
про залучення до провадження як потерпі-
лого подана особою, якій не завдано шкоди, 
зазначеної у частині першій цієї статті, слід-
чий або прокурор виносить вмотивовану по-
станову про відмову у визнанні потерпілим, 
яка може бути оскаржена слідчому судді.-
У зв’язку з цим, за час дії попереднього КПК 
України 1960 р. М.І. Гошовським та О.П. Ку-
чинською відзначалося, що визнання особи 
потерпілою не означає, що факт заподіяння 
їй шкоди точно встановлено. Підтримуючи 
таку позицію, В.Г. Гончаренкo зазначав, що, 
вирішуючи питання про визнання тієї чи ін-
шої особи потерпілою, особа, яка проводить 
дізнання, слідчий і суд повинні впевнитися, 
що особі, яку слід визнати потерпілою, 
справді заподіяно або могло бути заподіяно 
шкоду [10, c. 34], що ми підтримуємо. Якщо 
внаслідок кримінального правопорушення 
настала смерть особи або особа перебуває у 
стані, який унеможливлює подання нею від-
повідної заяви, положення частин 1-3 статті 
56 чинного КПК України поширюються на 
близьких родичів чи членів сім’ї такої особи. 
Потерпілим визнається одна особа з числа 
близьких родичів чи членів сім’ї, яка подала 

заяву про залучення її до провадження як 
потерпілого, а за відповідним клопотанням 
- потерпілими може бути визнано кілька 
осіб. Після того, як особа, яка перебувала у 
стані, що унеможливлював подання нею від-
повідної заяви, набути здатності користува-
тися процесуальними правами, вона може 
подати заяву про залучення її до криміналь-
ного провадження як потерпілого. Слід за-
значити, що в науковій літературі залиша-
ється дискусійним питання щодо визнання 
за близькими родичами статусу потерпіло-
го. На думку одних авторів, вони беруть 
участь у кримінальному процесі як потерпі-
лі, на думку інших, як представники потер-
пілих, треті вважають їх потерпілими і пред-
ставниками потерпілих, а на думку четвер-
тих, вони взагалі не повинні брати участь у 
кримінальному судочинстві ні як потерпілі, 
ні як представники потерпілих. З цього 
приводу Ю.М. Грошевий та В.М. Хотенець 
(на час дії КПК України 1960 року) зазнача-
ли, що найточніша юридична характеристи-
ка правового становища близьких родичів 
того, хто загинув - це представники. І нічого 
незвичайного нема в тому, що вони пред-
ставляють інтереси особи, якої вже нема в 
живих» [11, c. 274]. Беручи участь у дискусії, 
окремі вчені вважають, що близькі родичі 
потерпілого, який загинув, не можуть бути 
визнані ні потерпілими, ні представниками 
потерпілих, що ми не підтримуємо. На під-
ставі вказаного, ми підтримуємо тих учених, 
які дотримуються наукової позиції, що 
близькі родичі особи, яка загинула внаслі-
док кримінального правопорушення, пови-
нні брати участь у кримінальному процесі, 
як потерпілі, а не як представники заги-
блих, бо їм найчастіше заподіюється велика 
моральна, а іноді й матеріальна шкода.-
З цього питання слід навести наукову пози-
цію О.А. Банчука та М.С. Демкової, що 
близькі родичі загиблих від злочину осіб бе-
руть участь у кримінальному судочинстві як 
потерпілі, і всупереч думці окремих науков-
ців, не лише з огляду на заподіяння їм май-
нової шкоди, наприклад, щодо неповноліт-
ніх дітей та інших недієздатних членів сім’ї, 
які знаходяться на його утриманні. Закон 
не називає їх потерпілими (потерпілим на-
звано померлого від злочину), а лише вказує 
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на те, що вони наділяються правами потер-
пілого [12, c. 267], що ми підтримуємо.-
Немає ніякої логіки наділяти таких осіб 
правами потерпілого.
На період дії КПК України 1960 р. за-

значеної позиції дотримувався й Верховний 
Суд України. Так, у п. 5 своєї Постанови від 
22 грудня 1978 р. «Про деякі питання, що 
виникли в практиці застосування судами 
України норм кримінально-процесуального 
законодавства, якими передбачені права по-
терпілих від злочинів» він роз’яснив, що в 
силу ч. 5 ст. 49 КПК України у справах про 
злочини, внаслідок яких сталася смерть по-
терпілого, права, передбачені цією статтею, 
мають його близькі родичі, які в установле-
ному законом порядку повинні називатися 
потерпілими [13, c. 45]. Після прийняття 
та введення в дію положень чинного КПК 
України у 2012 році це питання було уточ-
нено, й на сьогодні, на нашу думку, гостро-
та в такій дискусії вже знята. У порівнянні 
з КПК України 1960 р., чинний КПК Укра-
їни 2012 р. дещо розширив та уточнив пра-
ва та обов’язки потерпілого у криміналь-
ному провадженні, у зв’язку з цим у нього 
з’явилось близько десяти нових прав: знати 
сутність підозри та обвинувачення, бути по-
відомленим про обрання, зміну чи скасуван-
ня щодо підозрюваного, обвинуваченого 
заходів забезпечення кримінального про-
вадження та закінчення досудового розслі-
дування; на відшкодування завданої кримі-
нальним правопорушенням шкоди в поряд-
ку, передбаченому законом; знайомитися з 
матеріалами, які безпосередньо стосуються 
вчиненого щодо нього кримінального пра-
вопорушення; застосовувати технічні засоби 
при проведенні процесуальних дій, у яких 
він бере участь. Слідчий, дізнавач, проку-
рор, слідчий суддя, суд вправі заборонити 
потерпілому застосовувати технічні засоби 
при проведенні окремої процесуальної дії 
чи на певній стадії кримінального прова-
дження з метою нерозголошення даних, які 
містять слідчу чи судову таємницю, що охо-
роняється законом чи стосується інтимних 
(особистих) сторін життя людини, про що 
виноситься вмотивована постанова (ухвала); 
одержувати копії процесуальних докумен-
тів та письмові повідомлення; отримувати 

від уповноваженого органу, до якого він 
подав заяву, документ, що підтверджує її 
прийняття і реєстрацію; брати участь у слід-
чих (розшукових) та інших процесуальних 
діях, під час проведення яких ставити за-
питання, подавати свої зауваження та запе-
речення щодо порядку проведення дії, що 
заносяться до протоколу, а також знайоми-
тися з протоколами слідчих (розшукових) 
та інших процесуальних дій, проведених 
за його участю. У той же час, не зважаючи 
на нововведення, окремі положення потре-
бують теоретичного осмислення та законо-
давчого вдосконалення. У зв’язку з цим,-
О.П. Кучинська доречно зауважила, що ви-
значення моменту визнання особи потерпі-
лою залишається досить дискусійним. Зо-
крема, йдеться про те, що з моменту вчинен-
ня кримінального правопорушення та до 
визнання особи потерпілою зберігається не-
визначеність у правовому статусі постражда-
лої від кримінального правопорушення осо-
би, що позбавляє її можливості використо-
вувати права, які складають процесуальний 
статус потерпілого, і як наслідок тягне по-
рушення його прав щодо доступу до право-
суддя та судовий захист. Крім цього, вчена 
відмітила, що залишилось не зовсім зрозумі-
лим, чи входить потерпілий до сторони об-
винувачення, чи ні. Відповідно до положень 
п. 19 ст. 3 КПК України потерпілий відно-
ситься до сторони обвинувачення, а вже у п. 
25 тієї ж самої статті законодавець виводить 
його за межі сторін і визначає учасників та-
ким чином: «...учасники кримінального про-
вадження - сторони, потерпілий, його пред-
ставник та законний представник...» [14,-
с. 129], що ми підтримуємо в частині наяв-
ності розбіжностей у положеннях чинного 
КПК України із зазначених питань. Вказане 
потребує свого закріплення у чинному кри-
мінальному процесуальному законодавстві. 
З питань процесуальних обов’язків потерпі-
лого, передбачених ст. 57 «Обов’язки потер-
пілого» відповідно до чинного КПК Украї-
ни, законодавець визначив з них три най-
важливіших. Зокрема, прибути за викликом 
до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, 
а у випадку неможливості своєчасного при-
буття - завчасно повідомити про це, а також 
про причини неможливості прибуття (п. 1 ч. 
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1 ст. 57), а також не перешкоджати встанов-
ленню обставин вчинення кримінального 
правопорушення, що й у п. 2 ч. 1 ст. 57 КПК 
1960 року були відображені фрагментарно, 
про нерозголошення без дозволу слідчого, 
прокурора, суду відомостей, які стали йому 
відомі у зв’язку з участю у кримінальному 
провадженні, що становлять охоронювану 
законом таємницю (п. 3 ч. 1 ст. 57). Таким 
чином, цей недолік здобув пряме закріплен-
ня серед обов’язків потерпілого у чинному 
КПК України порівняно із попередньою 
редакцією закону. Крім цього, у вказаній 
57 статті КПК України не закріплено тако-
го процесуального обов’язку з’являтись до 
дізнавача, що є відповідною прогалиною 
цього закону і потребує законодавчого усу-
нення.
Стосовно реалізації права на правову до-

помогу відносно потерпілого, то воно регу-
люється положеннями ст. 58 «Представник 
потерпілого» КПК України. У науковій літе-
ратурі виділяють два види представництва 
прав, свобод і законних інтересів – за зако-
ном і за угодою. Представництво за зако-
ном здійснюється законним представником 
потерпілого, якщо той є неповнолітнім або 
особою, яка має фізичні чи психічні вади і 
не може самостійно захистити свої права й 
законні інтереси. Так, представник за зако-
ном зобов’язаний захищати права й законні 
інтереси потерпілого в усіх установах, зо-
крема й в органах досудового розслідуван-
ня, прокуратури та суду. Законними пред-
ставниками можуть бути: батьки, опікуни, 
піклувальники цієї особи або представники 
тих установ і організацій, під опікою чи опі-
куванням яких вона перебуває [15, c. 355]. 
Щоб узяти участь у кримінальному процесі, 
законному представникові згоди потерпіло-
го не потрібно. Він вступає у провадження 
(справу), подаючи слідчому, дізнавачу доку-
мент, який засвідчує, що він є батьком, опі-
куном чи іншою особою, під опікою якої пе-
ребуває потерпілий. Представником потер-
пілого за угодою може бути особа, яка у змозі 
надати правову допомогу потерпілому. Най-
частіше до таких осіб відносять захисника-
адвоката. У зв’язку з цим, ще до прийняття 
чинного КПК України вченими висувалась 
наукова позиція, що закон першим серед 

осіб, які мають право брати участь у кримі-
нальній справі (на сьогодні - кримінальне 
провадження) як представники потерпіло-
го, називає саме адвоката. Учені зазначали, 
що саме адвокат – це компетентний юрист-
професіонал, який здійснює процесуальне 
представництво. Саме адвокат може най-
кращим чином надати правову допомогу, 
а також сприяти здійсненню ефективного 
правосуддя. Чинним КПК України встанов-
лено, що у кримінальному провадженні по-
терпілого може представляти представник 
- особа, яка у кримінальному провадженні 
має право бути захисником. З приводу цьо-
го, досліджуючи питання реалізації права 
потерпілого на захист, С.Є. Абламський до-
речно зазначав, що у чинному КПК Украї-
ни, зокрема ч. 1 ст. 20, потерпілому не за-
безпечено право на кваліфіковану правову 
допомогу, що вимагає внесення відповідних 
доповнень до КПК України з метою забез-
печення конституційного права кожного на 
правову допомогу [16, с. 138-143; 17, с. 48-49]. 
У свою чергу, Є.В. Діденко пропонував ст. 
58 КПК України доповнити положенням, 
що представником потерпілого має право 
бути й інша особа, яка має науковий сту-
пінь з кримінального права або процесу чи 
стаж роботи слідчим, прокурором, суддею 
понад 20 років [18, с. 11]. Така позиція ви-
словлювалась і раніше іншими вченими, які 
зазначали, що потерпілі не знають свого за-
конного права запросити адвоката як пред-
ставника своїх прав і законних інтересів, по-
рушених злочином, а також не всі потерпілі 
в змозі оплатити послуги адвоката. Ми вва-
жаємо, що для реалізації завдань криміналь-
ного провадження (ст. 2 КПК України) до-
цільно надати потерпілому саме професійну 
правничу і кваліфіковану допомогу, зокрема 
й безоплатну, що слід закріпити в чинному 
КПК України.

Висновки
Досліджуючи основні тенденції науково-

го пошуку правових і процесуальних питань 
з реалізації та забезпечення гарантій прав 
потерпілих на стадії досудового розсліду-
вання, з’ясовано, що, незважаючи на певну 
кількість новел, що запроваджені у КПК 
України 2012 року щодо удосконалення за-
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хисту їх прав у кримінальному провадженні 
і прийняттям до нього на початок 2022 року 
понад 600 доповнень, змін, уточнень, усе ж 
таки залишаються невирішеними окреміяк 
теоретичні, так і прикладні питання з цьо-
го напряму. Встановлені протиріччя та не-
узгодженість між окремими положеннями 
КПК України і Законом України «Про ад-
вокатуру і адвокатську діяльність». Зокрема, 
в КПК України має місце неузгодженість та 
двозначність такого термінологічного апа-
рату, як «захисник, він же адвокат», а кіль-
кість гарантованих прав щодо захисту прав 
підозрюваного, обвинуваченого за кількістю 
значно перевищує наявність прав з питань 
захисту потерпілої особи. У процесі дослі-
дження визначено процесуальні та правові 
гарантії базових прав потерпілого на стадії 
досудового розслідування і, зокрема, те, що 
вони визначені введенням нового словоспо-
лучення надання «професійної правничої 
допомоги» у змінах до Конституції України 
2016 року, міжнародно-правовими актами у 
вказаній галузі, чинним КПК України, по-
ложеннями ст. 384 і ст. 387 КК України та 
іншими нормативно-правовими актами. 
Більше 19,8 % від усіх рішень Європейсько-
го суду з прав людини прийнято відносно 
порушень прав і свобод саме потерпілих від 
кримінальних правопорушень, що є досить 
значною їх кількістю серед інших. Пропону-
ється підтримати пропозиції вчених та кла-
сифікувати основні процесуальні гарантії 
реалізації правової допомоги потерпілого, 
як фізичної, так і юридичної особи на стадії 
досудового розслідування, зокрема на такі: 
1) подання і реєстрація заяви про вчинен-
ня щодо нього кримінального правопору-
шення; 2) своєчасне оформлення слідчим, 
дізнавачем, прокурором, слідчим суддею 
необхідних процесуальних документів, по-
зову, клопотань, у тому числі по результатах 
прийняття рішень та проведення за учас-
тю потерпілого слідчих (розшукових) дій;-
3) процесуальна діяльність прокурора як 
процесуального керівника досудового роз-
слідування у кримінальному провадженні; 
4) судовий контроль з боку слідчого судді 
під час досудового розслідування; 5) апеля-
ційне оскарження ухвал слідчого судді на 
стадії досудового розслідування; 6) участь 

представника чи законного представника 
потерпілого у кримінальному провадженні; 
7) право потерпілого на інформацію щодо 
результатів кримінального провадження. 
Однак, положеннями ст. 284 КПК України 
не передбачено оскарження постанови про-
курора про закриття кримінального прова-
дження, у якому особу визнано потерпілою, 
що підлягає законодавчому усуненню цієї 
прогалини. Також обґрунтована позиція 
автора про те, що не може бути представ-
ником потерпілої юридичної особи у кри-
мінальному провадженні її керівник само-
стійно, або іншою особою, яка уповноваже-
на законом або установчими документами, 
якщо вони не є адвокатами. Запропоновано 
доповнити ст. 58 КПК України частиною 
5, де передбачити законне представництво 
юридичної особи у разі обмеження її дієз-
датності чинним законодавством (напри-
клад, банкрутства, ліквідації підприємства 
та ін.). З’ясовано, що повноваження захис-
ника з надання професіональної правничої 
допомоги потерпілим та іншим учасникам 
кримінального провадження чинним КПК 
України визначено більш чітко та окремо, 
ніж у попередньому КПК України 1960 
року. Втім, підняті питання не є остаточни-
ми і підлягають окремому дослідженню або 
науковому вивченню.
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Martovitskaya E. V. 
IMPROVEMENT OF VICTIM’S RIGHTS 

IN CRIMINAL PROCEDURE
The main tendencies and the state of the 

scientifi c research on the issues of legislative 
consolidation and implementation in investiga-
tive and judicial practice of legal and procedur-
al rights guarantees of the victims at the pre-
trial investigation stage are considered. The 
latest publications, studies, various scientifi c 
beliefs as well as problematic and controversial 
directions in the context of the research are an-
alyzed. A comparative analysis of the provisions 
of the previous and current criminal procedur-
al legislation of Ukraine in order to identify a 
positive experience in law enforcement and its 
usage for further improvement, the formula-
tion of conceptual provisions for both theoreti-
cal and applied research objectives of the crimi-
nal process problematic issues, is carried out. 
The novelties and additions to the provisions, 
that were enshrined in the Criminal Procedure 
Code of Ukraine in 2012, have been investigat-
ed resulting in the conclusion that despite their 
above specifi ed number, including the ones 
on improving the protection of the individual 
rights in criminal proceedings, problematic 
issues regarding the protection of the rights, 
freedoms and legitimate interests of the victim 
in criminal proceedings remained unsolved. 
Based on this, the study was carried out and an 
assessment of specifi c shortcomings, gaps and 
inconsistencies in the provisions of the current 
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criminal procedural legislation of Ukraine have 
been made. As a result, specifi c proposals and 
recommendations on its improvement are pro-
vided in terms of ensuring and implementing 
the protection of the rights, freedoms and legal 
interests at the pre-trial investigation stage, as 
well as of other participants in criminal pro-
ceedings, whose interests adjoin in the criminal 
process. It is concluded that such changes will 
increase the effectiveness of the overall pre-trial 
investigation and trial, the adoption of legal de-
cisions and ensure the rights of all participants 
in the criminal process especially the victims. 
All mentioned aspects are refl ected in the study.

Keywords: investigator, prosecutor, investi-
gating judge, novelties, pre-trial investigation, 
criminal proceedings, protection, rights of the 
victim, international acts, ensuring the right to 
defense, implementation of the law, defense 
attorney, lawyer, improvement, proposals, rec-
ommendations.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто основні напрями на-

укового дослідження теоретичних, законодавчих 
і правозастосовних питань з удосконалення пра-
вових і процесуальних прав потерпілих на стадії 
досудовго розслідування. З’ясовано, що, незважа-
ючи на певну кількість новел відносно забезпе-
чення прав учасників кримінального проваджен-
ня, що запровадженні у КПК України 2012 року, 
залишились невирішеними проблемні питання 
щодо захисту прав потерпілого у кримінальному 
провадженні. Вказане знайшло своє відображен-
ня у проведеному дослідженні.
Ключові слова: слідчий, дізнавач, прокурор, 

слідчий суддя, новели, досудове розслідування, 
кримінальне провадження, захист, права потер-
пілого, міжнародні акти, забезпечення захисту, 
реалізація права, захисник, адвокат, удоскона-
лення, пропозиції, рекомендації.



79

Ãëàäêîâà ª.Î., Ùåðáàêîâà À.Ê. - Ôåíîìåí íàðêîçëî÷èííîñò³ â ñó÷àñí³é Óêðà¿í³

ÔÅÍÎÌÅÍ ÍÀÐÊÎÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ² 
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Метою цієї роботи є дослідження особли-
востей явища наркозлочинності в сучасній 
Україні та чинників, що йому сприяють. 
Результати дослідження наступні. По-
перше, ми постулюємо, що соціально-еконо-
мічні зміни останніх десятиліть спричи-
нили значну напруженість в українському 
суспільстві, зокрема військовий конфлікт на 
Донбасі. Ці фактори сприяють зростанню 
наркозлочинності. Погіршує ситуацію зна-
чна неефективність органів кримінальної 
юстиції у розслідуванні та попередженні цих 
злочинів у поєднанні з частою нереєстраці-
єю такої злочинної діяльності. По-друге, 
ріст наркозлочинності тісно пов’язаний зі 
зростанням ринку нелегальних наркотиків 
як через розширення діяльності іноземних 
наркокартелів, так і через створення ло-
кальних мереж виробників і торговців. Тому 
фармацевтична промисловість відіграє роль 
істотного чинника наркозлочинності. По-
третє, ми виділяємо три групи факторів, 
які разом узяті зумовлюють необхідність 
протидії злочинам, пов’язаним із наркоти-
ками. Це: 1) умови, що спричиняють поши-
рення наркоманії; 2) умови, що спричиня-
ють наркозлочинність на певній території; 
3) криміногенні чинники, що супроводжу-
ють основні форми суспільної діяльності 
держави. Ці фактори, будучи визначеними, 
слугують орієнтиром у стратегії та так-
тиці заходів протидії наркозлочинності. 
По-четверте, кожна група криміногенних 
факторів відіграє свою роль у формуванні 
стратегії та тактики боротьби зі злочи-
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нами, пов’язаними з наркотиками. Прак-
тичні наслідки цього дослідження пов’язані 
з кращим розумінням факторів, що обумов-
люють злочини, пов’язані з наркотиками, 
щоб сформулювати ефективні стратегічні 
й тактичні рішення щодо боротьби з ними. 
Ключові слова: феноменологія, наркоти-

ки, наркозлочини, стратегія, тактика.

Наркотизація населення та пов’язана 
з нею наркозлочинність складають одну із 
найбільших проблем сучасної правоохо-
ронної діяльності. Водночас, суто реактив-
на протидія злочинам у цій сфері, спрямо-
вана лише на виявлення, розкриття та по-
карання, не може вважатися ефективною. 
Натомість, все більшої актуальності набу-
ває проактивна діяльність, направлена на 
попередження та профілактику злочинів, 
пов’язаних із наркотиками.
У свою чергу, наркозлочинність – це-

складне соціальне явище, що характери-
зується значною кількістю факторів, що 
на нього впливають. Лише детальне дослі-
дження цієї проблеми як соціального фено-
мену дозволить визначити ефективні захо-
ди, необхідні для її мінімізації.
Хоча окремі аспекти протидії нарко-

злочинності висвітлені у працях таких 
вітчизняних та зарубіжних вчених, як-
О.М. Бандурки, І.Г. Богатирьова, 
С.С. Босхолова, М.Г. Вербенського, 
В.В. Голіни, О.І. Гурова, О.М. Джужі, 
В.І. Жукова, А.П. Закалюка, В.І. Кнорринга, 
О.Г. Колба, М.В. Корнієнка, О.М. Костенка 
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Б.І. Краснова, О.М. Литвака, О.М. 
Литвинова, А.А. Музики, Ю.В. Орлова, 
В.М. Плішкіна, А.В. Савченка, С.В. Слінька, 
Л.І. Спиридонова, В.А. Тимошенка, 
П.Л. Фріса, О.Н. Ярмиша, Х.П. Ярмакі та 
інших науковців, розуміння наркозлочин-
ності в контексті феноменології цього яви-
ща є відносно новим в українській науці. У 
зв’язку із цим, дослідження феномену нар-
козлочинності в сучасних умовах є надзви-
чайно актуальним.

Метою цього дослідження є вивчення 
особливостей феномену наркозлочинності 
в сучасних українських умовах та факторів, 
що обумовлюють його розвиток.

Виклад основного матеріалу
При дослідженні феномену наркозло-

чинності важливо отримати і відповідь на 
питання про те, а яка ж роль у цих про-
цесах держави і суспільства. У цьому плані 
становлять інтерес чинники наркоманії та 
кримінального обігу наркотичних засобів 
і психотропних речовин. Слід визнати, що 
кримінологи зверталися і звертаються до за-
значеної проблеми [1]. Розглядаючи її зміст, 
можна побачити досить широкий набір об-
ставин, які у своїй сукупності характеризу-
ють обумовленість таких явищ, як нарко-
манія і наркообіг, наркозлочинність. Поза 
всякими сумнівами, важливим є виявлення 
всіх цих обставин, їх фіксація, що створює 
передумови для формування засад стратегії 
і тактики протидії наркозлочинності.
Вивчаючи це питання, вважаємо за 

необхідне викласти свій підхід до цієї про-
блеми. Перш за все, існує набір факторів, 
які діють незалежно від того, у якій країні 
набуває поширення наркоманія і набуває 
свій розвиток кримінальний наркообіг. Тут 
мається на увазі та обставина, що людина, 
будучи біологічною істотою, відчуває потре-
бу в позитивних емоціях, а також проявляє 
пристрасть до задоволень [2, с. 6]. Поряд з 
цим не можна не враховувати і схильність 
людини до хвороб, які можуть носити со-
матичний і психічний характер. У цьому 
плані ми визнаємо в якості базових детер-
мінант наркоманії локально-особистісні та 
соціально-культурні чинники [3]. Ці обста-

вини насамперед враховуються тими, хто, 
діючи в умовах вільного ринку, забезпечує 
задоволення попиту на наркотичні засоби і 
психотропні речовини. Розроблювана ними 
стратегія і тактика збуту наркотиків, у свою 
чергу, проявляється в наборі цілого ряду 
факторів, які сприяють поширенню нарко-
манії, одночасно свідчить про те, що у пев-
ній країні з’явився і став розвиватися нарко-
бізнес, який експлуатує цей порок.
Якщо вести мову про поширення нарко-

манії, то слід враховувати здатність людини 
до психічного відбиття, що має форму без-
посереднього пристрасного переживання 
життєвого сенсу явищ і ситуацій. У цьому 
плані використовується термін «емоції». Їх 
особливістю є те, що вони виникли як засіб, 
що дозволяє живим істотам визначати біо-
логічну значимість стану організму і зовніш-
ніх впливів. Кримінологи, досліджуючи цю 
проблему в контексті феномена масштабно-
го вживання наркотиків, справедливо ви-
окремили кілька ключових обставин. Перш 
за все, це фактор схильності людей до силь-
них почуттів, керованих розумом. Йдеться 
і про специфічні захоплення, що мають не-
гативне забарвлення. Це може бути і при-
страсть людини до наркотиків. Принципове 
значення має підґрунтя подібного захоплен-
ня. Відзначається, що імпульсом тут служить 
прагнення випробувати позитивні емоції, 
що, у свою чергу, визначається тією ситуаці-
єю, у якій опинилась людина. Характерним 
мотивом є нейтралізація за допомогою нар-
котиків різного роду протиріч, які можуть 
носити і суто особистий, і соціальний харак-
тер. Найбільш дієвим є соціальний мотив. 
Поряд з цим певну роль у вживанні нарко-
тиків грає стремління до особистого щастя, 
завоювання бажаного партнера та ін. [4,-
с. 50-53].
Однак і в тому, і в іншому випадку люди-

на опиняється і перебуває протягом трива-
лого часу в стані стресової ситуації, а ефект, 
викликаний наркотиками, забезпечує ви-
хід з неї. Не слід забувати, що наркотики за 
умови їх доступності вживають і особи, які 
страждають в силу різних причин характер-
ними психічними аномаліями. При цьому, 
на жаль, їх кількість зростає. До психопатів, 
алкоголіків, олігофренів додаються інвалі-
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ди, які постраждали на виробництві, у вій-
ськових конфліктах, під час стихійних лих, 
техногенних катастроф. Вони вдаються до 
наркотиків, що короткочасно полегшує їх 
існування.
Окремі вчені вказують на біопсихоло-

гічну схильність деяких людей до таких 
паліативних способів вирішення життєвих 
проблем, як наркотики. На їхню думку, цей 
фактор не діє фатально, але якщо цю схиль-
ність не вдасться усунути в результаті соці-
алізації, заходів виховання, психотерапев-
тичного впливу, поєднаних зі своєчасним 
медичним втручанням і контролем, наступа-
ють плачевні результати і згаяний час не за-
вжди вдається надолужити. Вони також вва-
жають, що фізіологічні й психічні процеси, 
що супроводжують наркотичне сп’яніння, 
створюють ейфорійний ефект, сприяють по-
доланню пригніченості, інших негативних 
емоцій – і у цьому полягає початкова при-
вабливість наркотиків [5, с. 11-14].
Тут ми знову повертаємось до питання са-

мовідтворення наркозлочинності. Йдеться 
про феномен «замкнутого» кола, коли вжи-
вання наркотичних засобів викликає стан 
ейфорії, яке змінюється наркотичним голо-
дуванням у вкрай хворобливих формах, яке 
погашається черговою дозою наркотичних 
засобів. Замкнутість кола полягає у звиканні 
до наркотиків і неможливості без спеціаль-
ної терапії змінити наркозалежність. Таким 
чином, тяга до прийому психічно активних 
речовин і прагнення досягти таким чином 
зняття сильного болю, усунення почуття 
страху, тривожності, потреба досягти яс-
ності мислення, творчого натхнення і т. п. 
перетворює здорову людину в особу, яка 
страждає таким захворюванням, як нарко-
манія [6, с. 6]. Проте ці загальновідомі на-
слідки немедичного вживання наркотиків 
не є бар’єром до неухильного розширення 
кола осіб, які звертаються до подібних за-
собів вирішення своїх індивідуальних і со-
ціальних проблем. Разом з тим можливості 
наркотичних засобів, хоча і зі згубними для 
людини наслідками, все ж розв’язати ви-
щевказані проблеми вводять в дію фактор 
постійного попиту на них [7].
Принципово важливим є те, що фак-

тор біопсихологічної схильності людини до 

вживання наркотичних засобів, так само як і 
інших препаратів, а також алкоголю, що зні-
мають стрес, усувають депресивні стани, ді-
ють у комплексі з іншими факторами. Серед 
них тимчасові соціокультурні фактори, ха-
рактерні для сучасної України, локально-
особистісні та соціокультурні обставини, пе-
решкодити яким вкрай складно.
Оскільки вживання наркотиків потен-

ційно зумовлено біологічною природою лю-
дини, то неминучим є і попит на них. Однак 
цей чинник може не носити фатального ха-
рактеру, що пов’язано з реалізованою дер-
жавою політикою в галузі контролю за обі-
гом наркотичних засобів і протидії нарко-
злочинності.
Однак не можна не визнати, що еконо-

мічні перетворення в Україні, дії компра-
дорських еліт у 90-ті роки минулого століт-
тя, які створили передумови для первин-
ного накопичення капіталу, стимулювали 
і вибір окремими особами і їх спільнотами 
кримінального шляху, у тому числі за раху-
нок експлуатації людських вад.
Необхідно зробити застереження про 

те, що потреба в антидепресантах створює 
легальну індустрію виробництва і збуту лі-
карських засобів, що пригнічують страх, 
ведуть до нейтралізації негативних ста-
нів, пов’язаних з голодом, втомою і т. п. 
Фармацевтична промисловість і та її га-
лузь, яка займається виробництвом і збутом 
транквілізаторів, є вельми прибутковою. Не 
слід забувати і про те, що попит на відповід-
ні засоби стимулює і індустрію, що займаєть-
ся виробництвом і збутом алкоголю і тютю-
ну. Однак умови вільного ринку, як показує 
досвід, характерні для ряду країн, неминуче 
призводять і до створення індустрії нарко-
бізнесу, що займається на промисловому 
рівні виготовленням і збутом наркотиків, а 
також торгівлею імпортованими наркотич-
ними засобами [8].
Складається враження, що створення 

вітчизняного ринку наркотичних засобів і 
психотропних речовин відбувається за пев-
ним планом, який ініційований наркоділка-
ми. Саме з цієї точки зору необхідно оціню-
вати ті чинники, які виділяють вітчизняні 
кримінологи. Наприклад, якщо виходити з 
того, що людина – це не тільки біологічна іс-
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тота, а й особистість, що володіє певною ду-
ховністю і моральним станом, то лінія її пове-
дінки залежить ще і від відповідного впливу 
на людину. Якщо в суспільстві пропагуються 
аморальні з точки зору духовності постулати, 
і допустимим вважається гасло «мета виправ-
довує засоби», то спостерігається втягування 
людей у наркозлочинність, що відрізняється, 
як відомо, високими доходами.
Біологічний і ментальний фактори ма-

ють особливий механізм стимулювання 
наркозлочинністю. З одного боку, це пере-
творення звичайних громадян у споживачів 
наркотиків. Тут ключовими фігурами ви-
ступають особи, які з корисливих мотивів 
обрали злочинну лінію поведінки, що пере-
творює їх у відповідну категорію наркозло-
чинців. У свою чергу, з іншого боку, жертви 
збуту наркотиків, перетворюючись в нарко-
манів, заради задоволення потреби в нарко-
тиках стають на шлях скоєння корисливих 
і корисливо-насильницьких злочинів, і розі-
рвати це замкнене коло у сформованих не-
гативних соціальних умовах дуже складно 
[9, с. 16].
Сказане свідчить про те, що наркотики 

можуть грати роль каталізатора злочин-
ності, а також іншої девіантної поведінки. 
Йдеться про такі прояви соціальної патоло-
гії, як суїциди, різні форми сексуальних від-
хилень, соціальний паразитизм [10].
Результат дії цього чинника – поява в 

суспільстві фізичних осіб – об’єктів, залуче-
них до сфери взаємодії незаконного обігу 
наркотичних засобів і наркозлочинності. 
Насамперед, це маргінали, що потрапили 
в цей шар суспільства внаслідок зловжи-
вання наркотичними речовинами. Їм, як 
мінімум, повинна надаватися терапевтична 
і психологічна допомога. В іншому разі на 
ґрунті вживання наркотичних засобів вони 
починають чинити протиправні діяння, 
пов’язані як з наркотичними речовинами, 
так і з розкраданням наркотичних засобів, а 
також спрямовані на добування коштів для 
придбання наркотиків. Особливим об’єктом 
протидії наркозлочинності є кримінальні 
спільноти, що займаються злочинним під-
приємництвом у цій сфері. Уся ця група 
об’єктів, безсумнівно, визначає характер 
протидії наркозлочинності.

Стосовно України в цілому криміноген-
ну роль зіграла відсутність протягом трива-
лого часу на території країни наркоринку. 
Тому повсюдна лібералізація створила умо-
ви, по-перше, для експансії в Україну нар-
котиків з боку міжнародних наркокартелів, 
і по-друге, формування вітчизняної касти 
наркоділків і їх входження в ринкові умови. 
Дія зазначеної обставини, у свою чергу, по-
силюється іншими факторами просторового 
характеру. У їх числі криміногенність зон 
міських передмість, специфічні умови вну-
трішньоміських взаємодій у вигляді анонім-
ності, розпорошеності, соціального дистан-
ціювання, диференціації рівнів життя [11]. 
У підсумку, спостерігається ситуація нарко-
індустріального періоду.
У контексті такої постановки питання 

стає зрозумілою і стратегія непрямого впли-
ву на молодь з використанням можливостей 
шоу-бізнесу і ЗМІ, інтернету, романтизації 
кримінальної наркокультури в окремих ві-
тчизняних і зарубіжних фільмах.
Усе це створює передумови для збуту 

саме наркотиків. У свою чергу, наркоділка-
ми створюється мережа наркоторгівлі, що 
охоплює і збувальників наркотиків у гро-
мадських місцях, і створення умов для при-
дбання наркотиків в казино, нічних клубах, 
барах та ін.
Слід зазначити, що на зростаючий інтерес 

транснаціональної злочинності до вітчизня-
ного ринку наркотиків, у т. ч. синтетичних, 
і до контрабанди наркотиків через України 
в треті країни неодноразово вказували по-
передні дослідники [12]. Відзначають, що 
становище України в центрі європейського 
контингенту створює у поєднанні з прозо-
рістю її кордонів стимул до ввезення нарко-
тиків з країн – членів СНД – районів тра-
диційного зростання і культивування нар-
котичних рослин (Киргизія, Таджикистан, 
Узбекистан). Своєю чергою, географічне по-
ложення України зумовлює наявність на її 
території великих масивів дикорослих нар-
котичних рослин і стимулює широкомасш-
табну діяльність по переробці відповідної 
сировини у наркотичні засоби, придатні для 
збуту населенню. Крім того, криза, що вра-
зила виробничу і наукову сфери, зумовила 
розгортання мережі підпільних нарколабо-
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раторій та створення нових технологій ви-
робництва синтетичних наркотиків [13].
Усе вищесказане щодо дії цього чинни-

ка свідчить про обґрунтованість розробки 
як національних, так і регіональних, цільо-
вих програм, що створюються і охоплюють 
комплексні заходи протидії зловживанню 
наркотиками та їх незаконному обігу на пев-
ні періоди часу [14, с. 60].
Наркозлочинність обумовлюється та-

кож диспропорціями і суперечностями, 
що виникають у сфері економіки. Ці не-
гативні моменти – результат тих еконо-
мічних перетворень, які були розпочаті у 
90-х роках. Зараз спостерігаються істотні 
проблеми легального розвитку ринкових 
відносин, коли Україна не може вийти зі 
стану перманентного перетворення еконо-
міки. Спеціальні дослідження показують, 
що проглядаються лише окремі тенденції 
позитивної динаміки. Цілком закономір-
но, що це негативно позначається на всіх 
сферах суспільного життя. Негативним 
аспектом є і наявність суттєвої «тіньової 
складової» в економіці, коли нелегальні 
економічні схеми охопили різні соціальні 
та професійні групи наших громадян. Ця 
сфера специфічна тим, що в ній умовою іс-
нування є порушення закону. Джерелом 
«чорної» готівки служить виробництво і 
збут наркотиків, що реалізується підпіль-
ними підприємствами. Як зазначалося ра-
ніше, ця проблема надзвичайно актуальна 
і вимагає адекватності реагування.
Роль криміногенного фактору зіграло 

ослаблення такого напрямку в діяльнос-
ті держави, як соціальний контроль. Він 
прямо пов’язаний із протидією наркозло-
чинності [15, с. 204]. У сучасних умовах це – 
ослаблення контролю за середовищем нар-
команів; режимного контролю в установах, 
що виконують покарання; зменшення кіль-
кості заходів соціальної адаптації бродяг і 
повій, неповнолітніх жебраків і т. д.; осла-
блення цілеспрямованих заходів протидії 
поширенню наркотиків у Збройних силах; 
педагогічного та медичного контролю учнів 
тощо.
Руйнування багатьох елементів вітчиз-

няної системи соціального контролю – того, 
що залишилося від колись найефективнішої 

системи у світі, функціонує досить неефек-
тивно.
Таким чином, у сфері державного управ-

ління існує ціла група обставин, яка знижує 
ефективність управління у галузі контролю 
за обігом наркотичних засобів і протидії їх 
незаконному обігу.
Численні реформи правоохоронних ор-

ганів, особливо останнім часом, на жаль, 
поки не змогли протистояти наркозлочин-
ності.
Однак не можна все зводити тільки до 

проблеми ослаблення соціального конт-
уолю за злочинністю в країні, у тому числі і 
наркозлочинністю. Слід зазначити, що про-
воджуваний в Україні соціально-політичний 
експеримент наочно свідчить про кризові 
явища в формі деградації суспільства, змі-
щення культурних цінностей, економічні 
протиріччя і диспропорції, втрату соціаль-
ної надії і орієнтації значними групами на-
селення, перш за все, у середовищі неповно-
літніх і молоді (невизначеність перспектив 
навчання, працевлаштування, різке майно-
ве розшарування в суспільстві та ін.).
Діяльність держави у галузі культури 

також супроводжують негативні фактори, 
що обумовлюють наркозлочинність. У тому 
числі: криза духовності, ідеологічний ваку-
ум, відсутність позитивних прикладів у сус-
пільній свідомості; низький рівень культури 
населення в цілому, девальвація моральних 
цінностей; низький рівень освіти багатьох 
молодих людей, відсутність в їх розумінні 
антинаркотичного бар’єру.
Особливо негативну роль грають втрати 

у культурно-виховній роботі серед молоді. 
Тут спостерігається експансія специфічно-
го впливу на формування психіки і впрова-
дження наркокультури як однієї зі сторін 
престижного способу життя. По суті, метою 
такого впливу є створення привабливої до 
наркоманії поведінки [16].
Слід відзначити криміногенні чинни-

ки, супутні реалізації державою її функції, 
пов’язаної з підтриманням обороноздат-
ності країни. Стосовно до проблеми проти-
дії наркозлочинності слід вказати на нега-
тивний вплив бойових дій на сході нашої 
країни, інших регіонах, де можна говорити 
про втягування військовослужбовців у вжи-
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вання і збут, звикання до наркотичних зне-
болювальних ліків і т. д. у цілому, кризу в 
армійському середовищі, що також тягне за 
собою вживання наркотиків військовослуж-
бовцями, особливо молодого віку.

Висновки
Отже, феноменологічний аналіз нарко-

злочинності і вивчення проблем протидії їй 
дозволяє звернути увагу на наступні прин-
ципово важливі моменти.

1. Соціально-економічні перетворен-
ня кінця XX – початку ХХІ століття при-
вели до нового витка протиріч у нашому 
суспільстві. Йдеться про розшарування 
на багатих і бідних, тенденції націоналіз-
му і екстремізму в низці регіонів, гібрид-
ну агресію з боку Російської Федерації, 
що спричинила локальний військовий 
конфлікт на території окремих районів 
Донецької і Луганської областей, а також 
анексію Криму. Ці та інші суперечності 
грають роль чинників, що живлять нар-
козлочинність. Однією з таких негативних 
обставин є неефективна діяльність орга-
нів кримінальної юстиції щодо виявлення, 
розкриття і розслідування, профілактики, 
запобігання і припинення наркозлочинів, 
а також укриття від реєстрації цієї катего-
рії протиправних діянь, аж до прямого по-
собництва особам, які професійно займа-
ються наркобізнесом.

2. Сплеск наркозлочинності в Україні й 
інтенсивне розповсюдження наркоманії зу-
мовлені формуванням вітчизняного нарко-
ринку. З одного боку, він створювався за ра-
хунок експансії зарубіжних наркокартелів, а 
з іншого – шляхом формування вітчизняних 
нелегальних виробничих потужностей і їх 
входження в ринкові умови. Діяльність нар-
коділків становить собою систему цілеспря-
мованих акцій. Отже фактор наркоіндустрії 
набуває важливого значення.

3. Видається доцільним виділити три 
групи факторів, які у системній єдності 
обумовлюють необхідність протидії нарко-
злочинності. Це, по-перше, обставини, що 
зумовлюють поширення наркоманії. По-
друге, це чинники, які спричиняють нар-
козлочинність у межах певної території. 
По-третє, це криміногенні фактори, супут-

ні основним видам соціальної діяльності, 
реалізованої державою. Якщо перша група 
обумовлює формування об’єктів протидії 
на соціально-психологічному рівні, а друга 
– актуалізує проблему боротьби з наркобіз-
несом, то третя – демонструє роль недоліків, 
пов’язаних із здійсненням державою її осно-
вних функцій. Ці фактори і чинники ре-
льєфно проявляються у суспільному житті, 
вони визначені вченими і практиками, тому 
можна говорити про існування чітких орі-
єнтирів для формування стратегії і тактики 
протидії наркозлочинності.

4. Кожна група криміногенних факто-
рів відіграє свою роль у формуванні стра-
тегії і тактики протидії наркозлочинності. 
Так, типологія об’єктів антинаркотично-
го впливу вказує на систему суб’єктів, по-
кликаних здійснювати відповідні заходи 
кримінологічного впливу на різних рівнях 
в межах своєї компетенції. Прояви нарко-
злочинності в її просторових параметрах ви-
магають розробки і реалізації комплексних 
цільових заходів у рамках тактики протидії. 
Узагальнити їх на рівні держави поклика-
ний узгоджений стратегічний задум у межах 
державної політи ки протидії незаконному 
обігу наркотиків та наркозлочинності.
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SUMMARY 
The purpose of this paper is to study features 

of the phenomenon of drug-related crimes in 
modern Ukraine and factors contributing to 
it. Results of this study are as follows. First, 
we postulate that social and economic changes 
of recent decades caused signifi cant tensions in 
Ukrainian society, including military confl ict in 
Donbass. These factors contribute to the growth of 
drug-related crimes. Aggravating the situation, 
there is signifi cant ineffi ciency of the agencies of 
criminal justice in investigating and preventing 
these crimes coupled with the frequent failure to 
register such criminal activities. Second, increase 
of drug-related crimes is closely related to the 
growth of illegal drug market, both through 
expansion of foreign drug cartels and through 
establishment of local networks of producers and 
traders. Therefore, drug industry plays a role 
of signifi cant factor of the drug-related crimes. 
Third, we highlight three groups of factors that, 
taken together, condition necessity to counteract 
drug-related crimes. Those are (1) conditions 
causing spreading of drug abuse, (2) conditions 
causing drug-related crimes in a given area and 
(3) criminogenic factors attendant to the basic 
forms of social activity performed by the state. 
These factors, being determined, serve as guiding 
lined of the strategy and tactics of the measures 
to combat drug-related crimes. Fourth, each 
group of criminogenic factors plays its part in 
formulating strategy and tactics to combat drug-
related crimes. Practical implications of this 
study relate to gaining a better understanding 
of the factors conditioning drug-related crimes 
in order to formulate effi cient strategical and 
tactical decisions to combat them. 

Keywords: phenomenology, drugs, drug-
related crimes, strategy, tactics.
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Статья посвящена анализу типологии 
насильственных преступлений. При проведе-
нии криминологической классификации пре-
ступлений и лиц, совершивших их, использу-
ются различные основания уголовно-правовой 
классификации. Таким основанием может 
являться любой признак преступления (пре-
ступлений). Она включает количественные 
показатели преступлений, дающие представ-
ление о распространении, динамике, структу-
ре преступности, отдельных видах преступле-
ний, о признаках, местах, сферах отношений, 
где они совершаются, время и конкретную си-
туацию совершения преступлений.
Особое значение для криминологической 

характеристики преступлений имеет ин-
формация о причинах и условиях их соверше-
ния, в целом о детерминации, в том числе: 
непосредственная и предварительная обус-
ловленность, механизм, обязательно вклю-
чая личность преступника, его формирова-
ние, структуру, криминогенную мотивацию, 
выявление и углубление общественной опас-
ности этого лица из-за общественной опаснос-
ти ее действий, предшествующих совершению 
преступления и по которым прогнозируется 
вероятность преступного проявления.
Ключевые слова: преступление, насилие, 

умысел, наказание, уголовное преступление.
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неї тaкoю пiдcтaвoю мoжe бути будь-якa 
oзнaкa злoчину (злoчинiв). Вoнa включaє 
кiлькicнi пoкaзники злoчинiв, щo дaють 
уявлeння пpo пoшиpeння, динaмiку, 
cтpуктуpу злoчиннocтi, oкpeмих видiв 
злoчинiв, пpo oзнaки мicця, cepeдoвищa, 
cфepи вiднocин, дe вoни вчиняютьcя, чacу 
тa кoнкpeтнoї cитуaцiї вчинeння ocтaннiх. 
Ocoбливe знaчeння для кpимiнoлoгiчнoї 
хapaктepиcтики злoчинiв мaє iнфopмaцiя 
пpo пpичини й умoви їх вчинeння, зaгaлoм 
дeтepмiнaцiю, у тoму чиcлi бeзпocepeдню 
тa пocepeдню зумoвлeнicть, мeхaнiзм, 
oбoв’язкoвo включaючи ocoбу злoчинця, 
її фopмувaння, cтpуктуpу, кpимiнo гeнну 
мoтивaцiю, виявлeння тa пoглиблeння 
cуcпiльнoї нeбeзпeчнocтi цiєї ocoби чepeз 
cуcпiльну нeбeзпeчнicть її дiянь, щo 
пepeдують вчинeнню злoчину тa зa яки-
ми пpoгнoзуєтьcя ймoвipнicть злoчиннoгo 
пpoяву.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Проблемою насильницької злочиннос-
ті загалом, а також типології насильниць-
кої злочинності займалися такі вчені, як 
П. Бондаренко, О. Гумін, О. Джужа, А. 
Закалюк, А. Зелінський, Л. Кривоченко та 
інші.

Не вирішені раніше проблеми
Незважаючи на значну кількість публі-

кацій з питань, присвячених проблемам 
злочинності загалом та насильницької зло-

Постановка проблеми
Пpи пpoвeдeннi кpимiнoлoгiчнoї 

клacифiкaцiї злoчинiв тa ociб, якi їх вчи-
нили, викopиcтoвуютьcя різні пiдcтaви 
кpимiнaльнo-пpaвoвoї клacифiкaцiї. Для 
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чинності зокрема, досі залишається не ви-
рішеною ціла низка питань, включаючи 
й питання типології насильницьких зло-
чинів, що дає підстави ставити питання 
про необхідність проведення такого дослі-
дження.

Мета
Усвідомлюючи, що в межах однієї ко-

роткої наукової статті вивчити всі питан-
ня, пов’язані із задекларованими питання-
ми, не видається можливим, ми звернемо 
увагу лише на найбільш базові підходи і 
положення, залишивши все інше для по-
дальших наукових розвідок. 

Виклад основного матеріалу
У кpимiнoлoгiї icнують piзнi пiдcтaви 

для клacифiкaцiй нacильницьких 
злoчинiв. Тaк, О. Гумін дo нacильницьких 
злoчинiв вiднocить: 1. Злoчини пpoти 
життя; 2. Злoчини пpoти здopoв’я лю-
дини; 3. Злoчини пpoти вoлi, чecтi тa 
гiднocтi ocoби; 4. Злoчини пpoти cтaтeвoї 
нeдoтopкaнocтi тa cтaтeвoї cвoбoди. Учeнi 
ввaжaють, щo нacильницьким є злoчин, у 
якoму нacильcтвo є eлeмeнтoм мoтивaцiї, 
a нe пpocтo зacoбoм дocягнeння мeти. I нa 
цiй пiдcтaвi дo нacильницьких злoчинiв 
ними нe включaютьcя poзбiй, гpaбiж, 
зaхoплeння зapучникiв, тepopизм тa iншi 
злoчини, у яких знaхoдить cвiй пpoяв тaк 
звaнe iнcтpумeнтaльнe нacильcтвo [1, c. 248].
А. Зелінський дo нacильницьких 

злoчинiв вiднocить, у пepшу чepгу, 
умиcнi вбивcтвa, тiлecнi ушкoджeння, 
згвaлтувaння тa хулiгaнcтвo. Вiднeceння 
хулiгaнcтвa дo нacильницьких злoчинiв 
oбґpунтoвуєтьcя ними нacтупним: 
нacильницькi злoчини тa хулiгaнcтвo 
– цe тicнo пoв’язaнi тa взаємно обумов-
лені кpимiнaльнi явищa. Пocлaблeння 
бopoтьби з хулiгaнcтвoм пpизвoдить чepeз 
дeякий чac дo збiльшeння кількості тяж-
ких нacильницьких злoчинiв, a пocилeння 
бopoтьби з ним – дo знижeння кiлькocтi 
ocтaннiх; знaчнa кiлькicть нacильницьких 
злoчинiв вчиняєтьcя з хулiгaнcьких мо-
тивів; бiльшicть хулiгaнcьких діянь 
пoєднaнуються з нacильcтвoм нaд ocoбoю, 
спричиненням їй пoбoїв тa iнших тiлecних 

ушкoджeнь; нacильницькi злoчини i 
хулiгaнcтвo мaють близькi кpимiнoлoгiчнi 
тa вiктимoлoгiчнi хapaктepиcтики. Нa дум-
ку вчeного, єднicть хулiгaнcтвa тa iнших 
нacильницьких злoчинiв oбумoвлeнa 
coцiaльнo-пcихoлoгiчним мeхaнiзмoм 
злoчиннoї пoвeдiнки, в ocнoвi якoї лeжить 
aгpecивнo-нeгaтивнe ставлення дo ocoби, її 
особистої нeдoтopкaнocтi, життя, здopoв’я, 
чecтi тa гiднocтi. Цi злoчини вiдpiзняютьcя 
виcoким cтупeнeм cуcпiльнoї нeбeзпeки 
i ocoбливoю тяжкicтю нacлiдкiв. Caмe цi 
злoчини визнaчaють хapaктepиcтику вciєї 
нacильницькoї злoчиннocтi i впливaють нa 
cтaн злoчиннocтi в цiлoму i бeзпeки ocoби 
в дepжaвi [2, c. 162-163]. 
П. Бондаренко ввaжaє, щo дo 

нacильницьких злoчинiв вхoдять уci зло-
чинні діяння, якi реально включaють 
нacильcтвo. Poзбiй, гpaбiж тa вимaгaння 
визнaютьcя кopиcливo-нacильницькими 
злoчинaми. Aлe, нa думку вчeнoгo, їх мoжнa 
нaзвaти i нacильницькo-кopиcливими, 
aбo взaгaлi нacильницькими, тoму щo 
нeдoтopкaнicть ocoби, її здopoв’я, чecть 
тa гiднicть пoвиннi цiнувaтиcь вищe нiж 
мaйнo [3, c. 234]. 
Л. Кривоченко вкaзує наголошує, 

щo нaйбiльш iнфopмaтивним є тaкий 
кpитepiй, як cпociб вчинeння злoчину. 
Згiднo з цим кpитepiєм нacильницькi 
злoчини вiн пoдiляє нa чoтиpи гpупи:-
1) злoчини, якi вчиняють iз зacтocувaнням 
фiзичнoї cили, у тoму чиcлi вбивcтвa, 
тiлecнi ушкoджeння, пoбoї, мopдувaння; 
2) злoчини, якi квaлiфiкуютьcя за тими 
ж cтaттям, щo i злoчини пepшoї гpупи, 
aлe вчинeнi з зacтocувaнням пcихiчнoгo 
нacильcтвa у видi пoгpoз життю тa здopoв’ю 
caмoгo пoтepпiлoгo aбo йoгo близьких 
чи piдних; 3) злoчини, якi вчиняютьcя 
cпocoбoм пcихiчнoгo нacильcтвa: oбpaзa, 
нaклeп, пopушeння нeдoтopкaнocтi житлa, 
тaємницi лиcтувaння, тeлeфoнних тa 
тeлeгpaфних пoвiдoмлeнь, poзгoлoшeння 
тaємницi уcинoвлeння, пpимушувaння 
жiнки дo вcтупу в cтaтeвий зв’язoк, 
дoвeдeння нeпoвнoлiтньoгo дo cтaну 
aлкoгoльнoгo cп’янiння, злoчини 
пpoти пpaвocуддя, пpoти cвoбoди 
вipocпoвiдaння, пopушeння зaкoнoдaвcтвa 
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пpo пpaцю. Пpи цьoму шaнтaж, 
вимaгaння нe cпpямoвaнi на життя тa 
здopoв’я, a, як пpaвилo, cупpoвoджуютьcя 
пoзбaвлeнням пpaв, cвoбoд, мaтepiaльних 
блaг, cпpичиняють мopaльнi тpaвми, 
пpимушують дo викoнaння нeбaжaних 
дiй, у тoму чиcлi i тaких, щo пpинижують 
пoтepпiлoгo; 4) ця гpупa cхoжa нa тpeтю, 
aлe icтoтнo вiдpiзняєтьcя вiд нeї зa 
cуб’єктoм. Ним є пocaдoвa ocoбa, якa вчи-
няє «iнтeлeктуaльнe» нacильcтвo, напри-
клад, пepeвищeння влaди aбo cлужбoвих 
пoвнoвaжeнь, зaвiдoмo нeзaкoнний apeшт 
aбo зaтpимaння, нeзaкoннe пoмiщeння 
до пcихiaтpичної лiкapні. У цих злoчинaх 
зacтocувaння нacильcтвa є нe ocнoвнoю 
мeтoю, a лише допустимим наслід-
ком; 5) oкpeмим видoм нacильницькoгo 
злoчину виступає жopcтoкe пoвoджeння з 
твapинaми [4, c. 67].

С. Шум клacифiкує нacильницькi злoчини 
нa види зaлeжнo вiд cпiввiднoшeння мoтивiв 
тa цiлeй вчинeння злoчинiв. Вoнa видiляє 
тpи ocнoвнi гpупи нacильницьких злoчинiв: 
1) злoчини, пpи вчинeннi яких нacильcтвo 
зacтocoвуєтьcя з метою cтвopeння умoв 
для дocягнeння мeти. Нaвiть в тoй мoмeнт, 
кoли нacильницькi дiї є зaкiнчeними, мeтa 
злoчину щe нe дocягнутa; 2) злoчини, щo 
пoєднaнi iз зacтocувaнням нacильcтвa, 
мoтив яких cфopмoвaний мiжocoбиcтicним 
кoнфлiктoм. Мeтa тaкoгo злoчину є 
дocягнутoю пicля зaкiнчeння нacильcтвa; 
3) злoчини, у яких мoтив тa мeтa є нacтiльки 
близькими зa змicтoм, щo мeтa дocягaєтьcя 
в пpoцeci вчинeння нacильницьких дій [5, 
c. 112].

Висновки
Наголосимо, що нaвeдeнi вищe 

клacифiкaцiї зазвичай проводять 
poзмeжувaння за певною кpимiнaльнo-
пpaвoвою oзнaкою, що, нa нaш пoгляд, 
нe дaє можливості провести пoвну оцінку 
вчинeнoгo cуcпiльнo нeбeзпeчнoгo дiяння, 
у зв’язку з чим вважаємо найбільш повним 
та чітким саме комплексний аналіз, за 
яким, власне, й можливо провести належ-
ну кpимiнoлoгiчну клacифiкaцiю. 
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ON THE QUESTION OF TYPOLOGY 
OF VIOLENT CRIMES

The article is devoted to the analysis of the 
typology of violent crimes. When conducting 
criminological classifi cation of crimes and 
persons who committed them, different 
bases of criminal law classifi cation are used. 
Such a ground can be any sign of a crime 
(crimes). It includes quantitative indicators of 
crimes, which give an idea of the prevalence, 
dynamics, structure of crime, certain types 
of crimes, the signs, places, areas of relations 
where they are committed, time and specifi c 
situation of crime.

Of particular importance for the 
criminological characteristics of crimes 
is information about the causes and 
conditions of their commission, in general, 
the determination, including: direct and 
prior conditionality, mechanism, including 
the identity of the offender, its formation, 
structure, criminogenic motivation, detection 
and deepening of public danger because 
of the public danger of her actions, which 
precede the commission of a crime and which 
predict the probability of a criminal act.

O. Humin refers to violent crimes: 1. 
Crimes against life; 2. Crimes against human 
health; 3. Crimes against the will, honor 
and dignity of the person; 4. Crimes against 
sexual inadequacy and sexual freedom. 
Scholars believe that violence is a crime in 
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which violence is an element of motivation, 
and not just a means to an end. And on this 
basis, violent crimes do not include robberies, 
robberies, hostage-taking, theopism and 
other crimes in which this phenomenon 
occurs.

A. Zelinsky considers violent crimes, 
premeditated murders, bodily injuries, rape 
and hooliganism to be violent crimes. The 
exclusion of hooliganism to violent crimes is 
justifi ed by them as follows: violent crimes and 
hooliganism are closely related and mutually 
conditioned phenomena. The weakening of 
the fi ght against hooliganism leads in some 
time to an increase in the number of serious 
violent crimes, and the intensifi cation of the 
fi ght against it to a reduction in the number 
of hooligans; a signifi cant number of violent 
crimes are committed for hooligan motives; 
most acts of hooliganism are associated with 
violence against oneself, causing beatings 
and other bodily injuries; Violent crimes and 
hooliganism have similar criminological and 
victimological characteristics.

Key words: crime, violence, intent, 
punishment, criminal offense.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу типології на-

сильницьких злочинів. При проведенні кримі-
нологічної класифікації злочинів та осіб, які їх 
вчинили, використовуються різні підстави кри-
мінально-правової класифікації. Такою підста-
вою може бути будь-яка ознака злочину (злочи-
нів). Вона включає кількісні показники злочинів, 
що дають уявлення про поширення, динаміку, 
структуру злочинності, окремих видів злочинів, 
про ознаки, місця, сфери відносин, де вони вчи-
няються, час та конкретну ситуацію вчинення 
злочинів. 
Особливе значення для кримінологічної ха-

рактеристики злочинів має інформація про при-
чини й умови їх вчинення, загалом про детермі-
націю, у тому числі: безпосередню та попередню 
зумовленість, механізм, обов’язково включаючи 
особу злочинця, її формування, структуру, кримі-
ногенну мотивацію, виявлення та поглиблення 
суспільної небезпечності цієї особи через суспільну 
небезпечність її діянь, що передують вчиненню 
злочину та за якими прогнозується ймовірність 
злочинного прояву. 
Ключові слова: злочин, насильство, умисел, 

покарання, кримінальне правопорушення.
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Авторы статьи излагают правовые 
основы и перспективы развития судебной 
экспертизы и уголовного процессуального 
права в свете правовой реформы Украины. 
Рассматриваются особенности проведения 
экспертизы на этапе досудебного расследования 
уголовного производства и в суде. Предоставля-
ется на рассмотрение и обсуждение в целом 
собственная (авторская) поэтапность оценки 
судебными и правоохранительными органами 
Украины заключения эксперта. Акцентиру-
ется внимание на обязательных составляю-
щих заключения экспертизы, определенных 
законодателем государства в действующем 
законодательстве Украины. Обосновывается 
необходимость эффективного сотрудниче-
ства работников правоохранительных орга-
нов, суда и экспертов с целью качественного 
и объективного выполнения задач уголовного 
производства, соблюдения общих принципов 
уголовного процесса и улучшения инновацион-
ной политики Украины в целом. Авторами 
определен и предоставлен собственный пере-
чень вопросов, которые должны выясняться 
судебными и правоохранительными органами 
при проверке фактов соблюдения экспертами 
требований процессуального закона при про-
ведении экспертного исследования и составле-
нии заключения эксперта. Раскрывается зна-
чение и место этих новелл в системе права, 
судебной экспертизы и уголовного процесса в 
целом. Сделаны выводы и даны рекомендации 
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относительно согласованного применения 
норм действующего законодательства в прак-
тической деятельности следователя, детек-
тива, эксперта и судьи. Обращено внимание 
на необходимость дальнейшего научного со-
трудничества ученых, специалистов в облас-
ти материального и процессуального права.
Ключевые слова: вывод, детектив, 

экспертиза, этапы, следователь, суд, судья, 
уголовный процесс, уголовное производство, 
правоохранительные органы.

Постановка проблеми
У наш час особлива відповідальність по-

кладена на експертів та суди щодо забез-
печення швидкого, повного та неуперед-
женого розслідування і судового розгляду з 
тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне 
правопорушення, був притягнутий до від-
повідальності в міру своєї вини, жоден неви-
нуватий не був обвинувачений або засудже-
ний, жодна особа не була піддана необґрун-
тованому процесуальному примусу і щоб до 
кожного учасника кримінального прова-
дження була застосована належна правова 
процедура [1]. 
Розвиток інноваційно-правової політики 

України набирає стрімких кроків, наближа-
ючи мить вступу України до Європейського 
Союзу, як наслідок – приведення у відпо-
відність власної правової системи до рівня 
європейських держав, зменшення рівня 
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злочинності, вдосконалення та осучаснен-
ня норм чинного кримінального процесу-
ального законодавства держави, а отже, й 
до покращення якості діяльності судових 
та правоохоронних органів, експертної 
служби в частині професійного, повного та 
об’єктивного проведення досудового розслі-
дування кримінальних правопорушень.
Зазначене не уявляється можливим без 

суворого дотримання норм Конституції 
України та процедури законності. У цьому і 
полягає актуальність проблеми.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Проведений аналіз [1–7] показав, що 
вчені та практики неодноразово досліджу-
вали питання призначення та проведення 
експертизи в цілому та їх окремі аспекти 
зокрема. Проте розгляд особливостей та 
визначення основних етапів процесуально-
правової оцінки судовими та правоохорон-
ними органами України висновку експерта 
вимагає свого детального дослідження та 
аналізу.

Мета статті — на підставі проведено-
го теоретичного аналізу та власного прак-
тичного досвіду розглянути особливості та 
основні етапи процесуально-правової оцін-
ки судовими та правоохоронними органами 
України висновку експерта, а також обґрун-
тувати необхідність ефективної співпраці 
слідчих (детективів), суду та експертів для 
якісного та об’єктивного виконання завдань 
кримінального провадження; детально роз-
глянути та вдосконалити процесуально-пра-
вову діяльність судових та правоохоронних 
органів України в частині збирання доказо-
вої бази у кримінальному процесі, якісного 
та об’єктивного встановлення обставин, які 
підлягають доказуванню у кримінальному 
провадженні, як наслідок - покращити інно-
ваційно-правову політику України взагалі.

Виклад основного матеріалу
В оцінці слідчим, детективом та судом 

будь-якого висновку експерта можна ви-
ділити два основні етапи. Перший етап 
включає у собі перевірку дотримання під 
час проведення конкретного експертного 

дослідження вимог процесуального зако-
ну, які стосуються порядку призначення та 
проведення експертизи, другий – оцінку іс-
тинності, наукової обґрунтованості та вмо-
тивованості висновку експерта.
На нашу думку, при перевірці дотриман-

ня вимог процесуального закону повинні 
з’ясовуватися наступні питання: 

- Чи проведена експертиза особою, яка 
має такі спеціальні знання, які необхідні 
для вирішення поставленого перед експер-
том завдання? 

- Чи дотримані вимоги Кримінального 
процесуального кодексу України (далі КПК 
України) [2], які належать до процесуаль-
ного порядку призначення первинних, до-
даткових та повторних експертиз (статті 69, 
101, 242-245, 332 КПК України)?

- Чи дотримані права підозрюваного (об-
винуваченого) та інших учасників процесу 
при призначенні та проведенні експертизи 
(статті 3, 17, 20, 42, 43, 44, 55, 56, 60, 61, 69 
КПК України)? 

- Чи дотриманий процесуальний поря-
док отримання речових доказів та зразків, 
які використовувалися як порівняльні мате-
ріали під час проведення експертизи (ст. 84, 
93, 94, 101, 245 КПК України)?

- Чи відповідає зміст висновку експер-
та вимогам статті 102 КПК України, Зако-
ну України «Про судову експертизу» [3], а 
також Інструкції про призначення та про-
ведення судових експертиз та експертних 
досліджень та Науково-методичних реко-
мендацій з питань підготовки та призначен-
ня судових експертиз та експертних дослі-
джень [4]?
Законодавцем, теоретиками та практи-

ками кримінального процесу, а також екс-
пертами вказується, що повторна експерти-
за може призначатися у тому випадку, якщо 
при призначенні та проведенні експертизи 
було допущено суттєві порушення кримі-
нального процесуального закону. Тому, 
якщо слідчий, детектив чи суд виявить сут-
тєві порушення процесуальних вимог зако-
ну, він має право призначити повторну екс-
пертизу у справі.
Другий етап оцінки висновку експерта 

слідчим (детективом) та судом передбачає 
необхідність перевірки його істинності, на-
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укової обґрунтованості та вмотивованості. 
При цьому повинні перевірятися та оці-
нюватися викладені у висновку факти, їх 
відповідність законам логіки, методи до-
слідження, що застосовуються експертом, 
мова викладення, долучений до висновку 
ілюстративний матеріал. Всебічна, повна та 
об’єктивна оцінка висновку експерта дозво-
ляє правильно встановлювати можливість 
його використання як джерела доказів. 
Однією з основних особливостей оцін-

ки висновків експерта слідчим, детективом 
та судом є системний характер, тобто на-
явність у процесі низки послідовних стадій 
(елементів). 
До таких стадій оцінки істинності, нау-

кової обґрунтованості та вмотивованості ви-
сновків експерта, що визначає її структуру, 
нами віднесені наступні:

- перевірка та оцінка достатності дослі-
джуваного матеріалу, що відноситься до 
об’єктів – речових доказів, для застосуван-
ня відповідних методик дослідження. При 
цьому слід враховувати вимоги цих методик 
експертного дослідження; 

- перевірка та оцінка відповідності засто-
сованої експертом методики дослідження до 
рекомендованих науковцями до застосуван-
ня методикам, умовам та техніці їх застосу-
вання;

- перевірка та оцінка наукової обґрунто-
ваності всіх проміжних висновків, які були 
зроблені експертом під час проведення до-
слідження. Наприклад, якщо експерт, який 
вирішив позитивно ідентифікаційне завдан-
ня, що пов’язане із встановленням особи 
виконавця тексту листа, при цьому дійшов 
проміжного висновку про те, що текст листа 
виконаний незмінним почерком, у такому 
випадку повинен оцінюватися й цей висно-
вок також. Оскільки проміжний висновок 
експерта істотно впливає на його остаточ-
ний висновок, а тому він також повинен оці-
нюватися слідчим, детективом та судом; 

- перевірка та оцінка відповідності ре-
зультатів, які отримані при використанні 
конкретної методики дослідження, до тих 
результатів, які повинні бути отримані від-
повідно до наукової літератури (відповід-
но до відомостей у методичних посібниках 
тощо); 

- перевірка та оцінка повноти опису у 
висновку експерта алгоритму процедури та 
результатів дослідження, усіх ознак об’єктів, 
які піддавалися дослідженню, їх ідентифіка-
ційних та диференційованих значимостей, 
передбачених відповідними методиками та 
науковою літературою;

- оцінка окремих (проміжних) та під-
сумкових оціночних суджень експерта та 
встановлення наявності у них аргументів 
(доказів), що відповідають методикам до-
сліджень. Якщо експерт застосовував кіль-
ка методик, слідчий, детектив, суд повинен 
перевіряти та оцінювати його загальні під-
сумкові оціночні судження та судження, які 
отримані експертом внаслідок застосування 
кожної з цих методик.
Перевірка та оцінка висновку експер-

та, які повинні здійснюватися у зазначеній 
вище послідовності, дозволятимуть слідчо-
му, детективу, суду правильно оцінити ви-
сновок експерта, а в подальшому використа-
ти його під час доведення винуватості особи 
у вчиненні кримінально караного діяння. 
Загальні положення оцінки висновку 

експерта, що здійснюється у кримінальному 
судочинстві, поширюються також й на оцін-
ку цього висновку слідчим та детективом. 
Проте вказаній оцінці притаманні певні 
особливості, зумовлені специфікою досудо-
вого розслідування.
Оскільки слідчий (детектив) сам готує 

матеріали, необхідні для проведення екс-
пертизи, призначає її та здійснює інші про-
цесуальні дії, пов’язані із призначенням та 
проведенням експертизи, оцінка особистос-
ті експерта, який проводив дослідження, 
його компетенції, встановлення відомостей, 
які характеризують рівень його професій-
ної підготовки, не створює йому особливого 
процесуального клопоту. Проте при при-
йнятті процесуального рішення щодо про-
ведення експертизи не в судово-експертній 
установі - слідчий (детектив) ще до при-
значення експертизи повинен додаткового 
встановити відомості про особу експерта, 
якому він має намір доручити проведення 
дослідження, перевірити його компетент-
ність у певній галузі знань (статті 69, пункт 
1 частина 1 статті 102, статті 243-244 КПК 
України).
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Та обставина, що слідчий (детектив) 
відповідно до вимог процесуального за-
кону зобов’язаний призначати експерти-
зу, виключає необхідність перевірки ним 
дотримання передбаченого цими вимо-
гами (статтями 101, 242-243 КПК Укра-
їни) порядку призначення експертизи. 
Це положення відноситься і до перевірки 
дотримання вимог ст. 245 КПК України, 
що належать до процесуального порядку 
отримання зразків, необхідних для про-
ведення порівняльного дослідження (для 
проведення експертизи). Питання про до-
статність порівняльних матеріалів, нада-
них у розпорядження експерта, може ви-
никнути тільки у тому випадку, якщо екс-
перт у своєму висновку або повідомленні 
про неможливість надання висновку вка-
зав, що через відсутність необхідної для 
успішного проведення дослідження кіль-
кості зразків або низької якості представ-
лених зразків він не зміг вирішити постав-
лені слідчим (детективом) перед ним пи-
тання. У такому разі, на нашу думку, слід-
чий повинен перевіряти обґрунтованість 
думки експерта, керуючись при цьому ви-
могами, які висуваються науковцями щодо 
дослідження порівняльних матеріалів, які 
необхідні для конкретного виду експерти-
зи. Відомості про те, якої якості та у якій 
кількості повинні бути представлені порів-
няльні матеріали, необхідні для вирішен-
ня ідентифікаційних, класифікаційних або 
діагностичних завдань, можна знайти у 
методичних посібниках та інструкціях.
На нашу думку, основну увагу при оцінці 

висновку експерта слідчий (детектив) пови-
нен приділяти перевірці наукової обґрун-
тованості та достовірності висновків цієї 
«обізнаної» особи. Насамперед він повинен 
переконатися, що зміст висновку експерта 
відповідає вимогам статті 102 КПК України. 
Тому слідчий (детектив) не повинні обме-
жуватися вивченням лише висновків екс-
перта. Він повинен ознайомитися зі змістом 
усіх трьох частин висновку експерта (екс-
пертизи): вступної, дослідницької та самих 
висновків.
Оцінюючи вступну частину висновку, 

слідчий (детектив) повинен звертати увагу 
на такі обставини: 

- чи правильно відображені у ній сфор-
мульовані ним у постанові про призначення 
експертизи питання; 

- на зазначення відомостей щодо вигля-
ду речових доказів та зразків на момент їх 
надходження до експерта (на експертизу);

 - чи наведено відомості про експерта та 
чи зазначена інформація, що він поперед-
жений про кримінальну відповідальність за 
завідомо неправдивий висновок; 

- чи є підпис експерта, що засвідчує цю 
обставину.
При розгляді дослідницької частини 

висновку оцінюються та перевіряються по-
внота і правильність опису всієї процедури 
дослідження ознак об’єктів – речових дока-
зів, процесу та результатів експертних до-
сліджень (якщо вони проводилися), ознаки 
об’єктів, які співпадають та різняться, що 
встановлено під час проведення порівняль-
ного дослідження. Особливу увагу слід звер-
тати на синтезуючу частину висновку, яка 
містить оціночні судження експерта, які є 
результатом проведеного дослідження, об-
ґрунтовують та передують висновкам.
Оцінюючи останню частину висновку 

експерта – висновки, ми радимо слідчому 
(детективу) перевіряти наявність або від-
сутність у них відповідей на всі поставлені 
перед експертом запитання. Зіставивши 
дослідницьку частину експертизи з її висно-
вками, необхідно встановити відсутність чи 
наявність з-поміж них протиріч. Якщо до 
висновку експерта долучено ілюстратив-
ний матеріал (фотознімки, схеми, креслення 
тощо), необхідно перевірити його відповід-
ність змісту та положенню, які викладені 
в дослідницькій частині висновку експер-
та. При виявленні між цим матеріалом та 
описом проведеного дослідження протиріч 
необхідно встановити їхню причину. Нерід-
ко наявність суперечностей у висновку екс-
перта лише здається, проте при уважному 
вивченні останнього встановлюється їх від-
сутність.
Після перевірки змісту висновку експер-

та слідчий (детектив) повинен надати про-
цесуальну оцінку доказовому значенню фак-
тичних даних, які встановлені експертом, а 
також визначати конкретні цілі та можли-
вості їх використання. 
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Однією з особливостей оцінки слідчим 
(детективом) доказового значення висно-
вку експерта є її поетапний характер. На 
наш погляд, вона має зводитися до одно-
разового акту. При оцінці висновку слід-
чий (детектив) повинен враховувати, коли 
призначалася та проводилася експертиза, і 
зіставляти її з тими доказами, які він має 
на цей момент. При подальшому накопи-
ченні інших доказів (формуванні доказо-
вої бази) – слідчий (детектив) повинен не-
ухильно повертатися до оцінки повноти 
та обґрунтованості висновку експерта. На 
певному етапі розслідування висновок екс-
перта може суперечити іншим зібраним у 
провадженні доказам. Проте на наступних 
етапах слідчий (детектив) може встановити 
та зібрати такі докази, які неодмінно під-
твердять попередній висновок експерта та 
усунуть наявні на попередніх етапах проти-
річчя. Проте іноді може мати місце і зво-
ротне становище речей.
У всіх випадках незгоди слідчого (детек-

тива) із висновком експерта, його критичні 
оціночні судження у вигляді відповідного 
мотивування повинні бути відображені у 
відповідній постанові (стаття 110 КПК Укра-
їни). Наприклад, у постанові про призна-
чення повторної криміналістичної експер-
тизи холодної зброї (ножа) слідчий (детек-
тив) може вказувати, що висновок експерта, 
який проводив первинну експертизу цього 
об’єкта, вважає науково необґрунтованим 
тому, що негативний висновок експерта 
про належність ножа до холодної зброї не 
обґрунтований ознаками досліджуваного 
об’єкта. При цьому слідчий (детектив) може 
підкреслити, що на його думку, конструк-
ція ножа, наявність пристосування для його 
зручного тримання, міцність металу, з якого 
виготовлений ніж, форма його леза свідчить 
про те, що цей ніж є холодною зброєю.
Таким чином, результати оцінки висно-

вку експерта слідчим (детективом) повинні 
знаходити повне та правильне відображен-
ня у процесуальних документах. 
У свою чергу, суд оцінює висновок екс-

перта, якщо експертиза проводилася:
 1) на стадії досудового розслідування; 
 2) на досудовому розслідуванні та в суді; 
 3) лише у суді.

Кожна з них має свої особливості, які ми 
пропонуємо розглянути та проаналізувати 
більш детально.
Так, у тих випадках, коли експертиза 

проводилася на етапі досудового розсліду-
вання та суддя не вважає за необхідне про-
водити її знову в суді, під час судового слід-
ства, на нашу думку, тоді слід повністю ого-
лошувати висновки експерта, ознайомлюва-
ти всіх учасників процесу з його змістом та 
доданим до нього ілюстративним матеріа-
лом, вислуховувати їх думки та зауваження.
Оцінка судом висновку експерта, який 

проводив експертизу на етапі досудового 
розслідування, полягає у встановленні мож-
ливості його використання як джерела до-
казів для обґрунтування вироку. Тому, на 
нашу думку, суд має перевіряти:

- чи були дотримані при призначенні та 
проведенні експертизи відповідні вимоги 
процесуального закону; чи дійсно існувала 
необхідність у використанні спеціальних 
знань для вирішення питань, що цікавили 
слідчого (детектива); чи було попереджено 
експерта про кримінальну відповідальність 
за завідомо неправдивий висновок та за 
відмову експерта без поважних причин від 
виконання покладених на нього обов’язків 
у суді або під час провадження досудового 
розслідування, передбаченої статтями 384 
та 385 КК України [5]; чи входили запитан-
ня, які вирішував експерт, до його компе-
тенції; чи мав експерт можливість ознайоми-
тися з матеріалами провадження (справи), 
які стосуються предмета експертизи. Якщо 
експертизу проводили кілька експертів, по-
трібно встановлювати, якого висновку вони 
дійшли (до одного спільного або до різних);

- чи проводилася експертиза в судово-
експертній установі (якщо ні, необхідно 
з’ясувати причину цього); 

- чи був ознайомлений підозрюваний із 
постановою про призначення експертизи; 
чи дотримані всі права підозрюваного при 
призначенні та проведенні експертизи;

- чи дотримані вимоги закону, які перед-
бачають можливість отримання необхідних 
для проведення порівняльного дослідження 
зразків лише на підставі постанови слідчого 
(детектива), чи було складено протокол про 
проведення цієї слідчої дії, чи був присутній 
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слідчий (детектив) під час проведення екс-
пертизи. Усі ці вимоги передбачені стаття-
ми 104, 110, 242, 243, 245 КПК України.
Якщо в результаті аналізу висновку суд 

переконається в науковій обґрунтованості 
та достовірності висновків експерта, у від-
сутності протиріч між висновком та іншими 
зібраними у справі доказами, вважаємо, що 
він може використати ці висновки для об-
ґрунтування вироку. У такому випадку у ви-
року наводиться розгорнуте формулюван-
ня, яке ґрунтується на висновку експерта. 
При цьому слід пам’ятати, що посилання на 
таке джерело доказів, як висновок експерта, 
на нашу думку, замало для мотивації виро-
ку. В обов’язковому порядку у вироку мають 
наводитися встановлені експертом доказові 
факти.
Розглянемо ситуацію, коли правовій 

оцінці піддається висновок експерта, який 
проводив експертизу на етапі досудового 
розслідування та в суді.
У тому випадку, якщо на етапі досудо-

вого розслідування та в суді експертні до-
слідження проводилися одним і тим самим 
експертом, суд, на нашу думку, оцінюючи 
його висновки, повинен не тільки перевіря-
ти, чи були дотримані вимоги процесуаль-
ного закону при призначенні та проведенні 
експертиз, а також переконатися у науковій 
обґрунтованості та вмотивованості висно-
вків, а також встановити, чи немає протиріч 
між висновками експерта, викладеними в 
його дослідженнях, які виконані ним на ета-
пі досудового розслідування та в суді. 
Проводячи дослідження в суді, експерт 

з урахуванням нових даних, отриманих під 
час проведення судового слідства, може змі-
нити висновок, який він надав на стадії до-
судового розслідування. 
У такому разі завдання суду має зводи-

тися до оцінки першого та другого висновку 
експерта та до визначення того, яке з них є 
правильним. 
На нашу думку, хибною є процесуальна 

позиція, при якій вважається, що завжди 
правильний висновок експерт той, який 
наданий ним у суді. Висновок про правиль-
ність того чи іншого висновку повинен ба-
зуватися, у першу чергу, на вивченні, до-

слідженні та аналізі всіх причин конкретної 
справи.
Оцінка зміненого висновку експерта 

при проведенні експертизи в суді пов’язана 
з певними труднощами, які обумовлені тим, 
що при цьому необхідно аналізувати науко-
ву обґрунтованість та вмотивованість двох 
висновків однієї й тієї самої «обізнаної» осо-
би: висновку, який надано нею на етапі до-
судового розслідування, та висновку, нада-
ного нею у суді.
За наявності висновків, що суперечать 

один одному, суд повинен з’ясовувати, у 
силу яких причин (наприклад, необхідність 
обліку нових вихідних даних, отриманих 
на стадії судового розгляду справи, тощо) 
експерт при проведенні експертизи в суді 
підготував висновок, який відрізняється 
від того, що був наданий ним на етапі до-
судового розслідування. Слід правильно 
оцінювати ці причини, оскільки саме вони є 
об’єктивною підставою зміни висновку, на-
даного експертом на етапі досудового роз-
слідування.
Проведення експертизи в суді експер-

том, який вже проводив її на етапі досудово-
го розслідування, дозволяє з’ясувати багато 
питань, які цікавлять суд та учасників про-
цесу, усебічно перевірити обґрунтованість 
висновків експерта, усунути наявні неточ-
ності та суперечності між висновками. Якщо 
суду не вдається усунути протиріччя між 
двома висновками експерта, він має право 
призначити додаткову або повторну експер-
тизу та доручити її проведення іншим екс-
пертам.
Водночас, на нашу думку, найбільш 

сприятливі умови для оцінки судом висно-
вку експерта тоді, коли експертиза прово-
диться у стадії судового розгляду справи. У 
цьому випадку є можливість ставити перед 
експертом необхідні для судового розгляду 
справи запитання, безпосередньо сприйма-
ти оголошений ним висновок, його заува-
ження, а також сприймати ілюстративний 
матеріал, який додається до висновку. Якщо 
ж суд або учасники процесу потребувати-
муть доповнень або роз’яснень до висновку 
експерта - вони можуть допитати його в залі 
судового засідання.
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Якщо ж і за наявності зазначених вище 
«сприятливих» обставин для оцінки висно-
вку, суд засумнівається в науковій обґрунто-
ваності та достовірності висновків експерта, 
він може призначити додаткову або повтор-
ну експертизу. За відсутності таких сумнівів 
суд має право використати їх для обґрунту-
вання свого вироку.
Таким чином, підбиваючи підсумки про-

цесуально-правової оцінки висновку екс-
перта, необхідно вказати, що сумніви суду 
у дотриманні експертом усіх науково-ме-
тодичних вимог та процедури законності 
дослідження тягне за собою певні проце-
суальні наслідки, а саме: надає право суду 
призначити повторну експертизу або без-
апеляційно відкинути висновки екс     перта, 
а у випадках встановлення об’єктивності та 
законності її проведення – використати ви-
сновок експерта для обґрунтування свого 
вироку.

Висновки і перспективи подальших 
досліджень

Законодавець України вказав: «Виключ-
но законами України визначаються: судо-
устрій, судочинство, статус суддів; засади 
судової експертизи; організація і діяльність 
прокуратури, нотаріату, органів досудового 
розслідування, органів і установ виконання 
покарань; порядок виконання судових рі-
шень; засади організації та діяльності адво-
катури» (пункт 14 частина 1 стаття 92 Кон-
ституція України) [6]. 
У свою чергу, підтримуючи погляди за-

конодавця, науковці та практики наголо-
шують, що неоднозначне науково-теоретич-
не трактування висновків експерта, оцінки 
проведеного ним дослідження при здій-
сненні судового провадження може ство-
рювати плутанину у судовій практиці [7], як 
наслідок : заважатимуть реалізації головних 
засад кримінального процесу.
Вказане вимагає від теоретиків та прак-

тиків сьогодення, судових та правоохорон-
них органів України, експертів постійного 
вдосконалення існуючих методик проведен-
ня експертного дослідження, розроблення 
нових алгоритмів та поетапності правової 
оцінки висновку експерта з метою якісного 

та ефективного виконання завдань кримі-
нального провадження.
Зважаючи на наявність недоліків у цій 

сфері процесуально-правової, судової та екс-
пертної діяльності, вважаємо за актуальні 
подальші дослідження відповідної спря-
мованості, адже останні створюватимуть 
перспективи теоретичних та практичних 
напрацювань та сприятимуть розв’язанню 
проблемних питань на цьому напрямку.
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V. A. Kopanchuk, 
V. A. Osmolian, 
Yu. N. Turovets 

FEATURES AND MAIN STAGES OF 
PROCEDURAL AND LEGAL ASSESSMENT 
BY JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT 

AGENCIES OF UKRAINE OF THE EX-
PERT’S OPINION

The authors of the article present the legal basis 
and prospects for the development of forensic science 
and criminal procedural law in the light of legal re-
form in Ukraine. Peculiarities of examination at the 
stage of pre-trial investigation of criminal proceed-
ings and in court are considered. An own (author’s) 
proposal on the stage-by-stage assessment of the ex-
pert’s opinion by the judicial and law enforcement 
bodies of Ukraine is submitted for consideration and 
discussion. Emphasis is placed on the mandatory com-
ponents of the expert’s opinion, which are defi ned in 
the current legislation of Ukraine. The necessity of ef-
fective cooperation of law enforcement offi cers, court 
and experts in order to qualitatively and objectively 
perform the tasks of criminal proceedings, adhere to 
the general principles of the criminal process and im-
prove the innovation policy of Ukraine in general is 
substantiated. The authors have identifi ed and pro-
vided their own list of issues that should be clarifi ed 
by judicial and law enforcement agencies when check-
ing the facts of compliance with the requirements of 
procedural law when conducting expert research and 
drawing up an expert opinion. The signifi cance and 
place of these short stories in the system of law, foren-
sic science and criminal proceedings in general are re-
vealed. Conclusions are made and recommendations 
are given on the coordinated application of current 
legislation in the practice of investigators, detectives, 
experts and judges. Attention is drawn to the need for 
further scientifi c cooperation of scientists, specialists 
in the fi eld of substantive and procedural law.

Keywords: conclusion, detective, examination, 
stages, investigator, court, judge, criminal proceed-
ings, law enforcement agencies.

АНОТАЦІЯ 
Автори статті викладають правові основи 

та перспективи розвитку судової експертизи та 
кримінального процесуального права у світлі пра-
вової реформи в України. Розглядаються особли-
вості проведення експертизи на етапі досудового 
розслідування кримінального провадження та в 
суді. Надається на розгляд та обговорення загалу 
власна (авторська) поетапність оцінки судовими 
та правоохоронними органами України висновку 
експерта. Акцентується увага на обов’язкових 
складових висновку експертизи, які визначені 
законодавцем держави у чинному законодавстві 
України. Обґрунтовується необхідність ефек-
тивної співпраці працівників правоохоронних 
органів, суду та експертів з метою якісного та 
об’єктивного виконання завдань кримінального 
провадження, дотримання загальних засад кри-
мінального процесу та покращення інноваційної 
політики України загалом. Автори визначили 
та надали власний перелік питань, які повинні 
з’ясовуватись судовими та правоохоронними ор-
ганами при перевірці фактів дотримання екс-
пертами вимог процесуального закону при про-
веденні експертного дослідження та складення 
висновку експерта. Розкривається значення та 
місце цих новел у системі права, судової експер-
тизи та кримінального процесу у цілому. Зробле-
ні висновки та надані рекомендації щодо узгодже-
ного застосування норм чинного законодавства в 
практичній діяльності слідчого, детектива, екс-
перта та судді. Привернуто увагу на необхідність 
подальшої наукової співпраці вчених, спеціалістів 
у галузі матеріального та процесуального права.
Ключові слова: висновок, детектив, експер-

тиза, етапи, слідчий, суд, суддя, кримінальний 
процес, кримінальне провадження, правоохорон-
ні органи.
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ÂÈÇÍÀ×ÀËÜÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÎ-
ÏÐÀÂÎÂÎ¯ ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÈ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÜ ÍÀ 

Ï²ÄÑÒÀÂ² ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÈÕ ÇÍÀÍÜ

В статье автором излагаются опре-
деляющие аспекты процессуально-правовой 
профилактики правонарушений на основа-
нии специальных знаний, а также правовые 
основы и перспективы развития судебной 
экспертизы и уголовного процессуального 
права в свете правовой реформы Украины. 
На основании теоретического анализа и 
собственного практического опыта рассма-
тривается понятие причин и условий, спо-
собствовавших совершению правонарушения. 
Осуществляется анализ проблематики от-
сутствия закрепления на законодательном 
уровне, а именно: в действующем Уголовном 
процессуальном кодексе Украины нормы об 
обязательности установления и устранения 
обстоятельств, способствовавших соверше-
нию уголовного преступления. В этой связи 
автор предоставляет собственные предложе-
ния (формирует вопросы) профилактического 
характера, которые целесообразно задавать 
перед экспертом, и вопросы, которые могут 
способствовать раскрытию совершенного 
правонарушения, обеспечивать качественное 
и объективное выполнение задач уголовного 
производства. Автор статьи освещает новый, 
собственный взгляд на современную позицию 
относительно необходимости установления и 
выяснения причин и условий, которые способ-
ствовали совершению уголовного правонаруше-
ния. В статье обосновывается необходимость 
эффективного сотрудничества работников 
правоохранительных органов, суда и экспертов 
(специалистов). Раскрывается значение и 
место этих новелл в системе права, судебной 
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óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì, ì³ñòî Õìåëüíèöüêèé
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экспертизы и уголовного процесса в целом. 
Сделаны выводы и даны рекомендации по со-
гласованному применению норм действующего 
законодательства в практической деятель-
ности эксперта, следователя, детектива и 
судьи. Обращено внимание на необходимость 
дальнейшего научного сотрудничества ученых, 
специалистов в области материального и про-
цессуального права.
Ключевые слова: заключение, исследова-

ние, детектив, экспертиза, следователь, суд, 
судья, специалист, криминальный процесс, 
уголовное производство, причины, условия.

Постановка проблеми
Науковці та практики України на обго-

ворення неодноразово порушували питан-
ня щодо необхідності у рамках сучасного 
кримінально-процесуального законодавства 
запровадити інститут профілактичної діяль-
ності.
При запровадженні вказаного інститу-

ту постає питання співвідношення причин 
кримінального правопорушення та умов, 
які сприяли його вчиненню, з предметом 
доказування. 
У зв’язку з цим можна зазначити, що в 

процесуальній літературі постійно точаться 
дискусії стосовно включення причин злочи-
ну та умов, які сприяли його вчиненню, до 
предмету доказування [1]. Оскільки дослі-
дження обставин провадження не є всебіч-
ним і повним, якщо не виявлені причини та 
умови вчинення кримінального правопору-
шення. Зазначена прогалина може постати 
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одним із вирішаль     них факторів у частині за-
безпечення швидкого, повного та неуперед-
женого розслідування і судового розгляду 
кримінальних правопорушень, винесення 
обґрунтованого та законного рішення суду.
Зазначене не уявляється можливим без 

суворого дотримання норм Конституції 
України, процедури законності та встанов-
лення причин і умов, які сприяли вчиненню 
правопорушення. У цьому і полягає акту-
альність проблеми.

Аналіз останніх досліджень
та публікацій

Проведеним аналізом [1–7] встанов-
лено, що вказана проблема в різні періо-
ди висвітлена в роботах учених України: 
Ю.М. Грошевого, Л.М. Лобойко, В.Т. Нора, 
В.М. Тертишника, Л.Д. Удалової, В.П. Ши-
біки, А.Я. Дубинського, М.М. Михеєнко та 
інш. Проте розгляд визначальних аспектів 
процесуально-правової профілактики пра-
вопорушень на підставі спеціальних знань 
вимагає свого детального дослідження та 
аналізу.

Мета статті — на підставі проведеного 
теоретичного аналізу та власного практич-
ного досвіду розглянути визначальні ас-
пекти процесуально-правової профілакти-
ки правопорушень на підставі спеціальних 
знань для якісного та об’єктивного виконан-
ня завдань кримінального провадження, 
покращення інноваційної політики України 
взагалі.

Виклад основного матеріалу
У вітчизняній юридичній літературі та 

науковому просторі міститься багато визна-
чень науковців та практиків щодо причин 
та умов, які сприяли вчиненню криміналь-
ного правопорушення (злочину).
Так, наприклад, визначають, що при-

чини правопорушень — це соціальні явища 
різного рівня, що призводять до їх вчинен-
ня на масовому, груповому та індивідуаль-
ному рівнях у будь-якій відносно самостій-
ній сфері суспільства [2].
Проте, на наш погляд, найбільш по-

вне визначення свого часу надали Михеєн-           
ко М.М., Шибіко В.П. та Дубинський Я.Я., 

вказавши: «Причини і умови, які сприяли 
вчиненню злочину – це несприятливі умови 
формування особи підозрюваного, обвину-
ваченого, підсудного, які призвели до фор-
мування у нього антигромадських поглядів, 
навичок звичок; обставини його життя пе-
ред вчинення злочину, під впливом яких у 
нього виникла рішимість вчинити злочин; 
конкретні недоліки в діяльності підпри-
ємств, установ, організацій, посадових осіб, 
інших громадян, які (недоліки) полегшили 
вчинення злочину і настання шкоди» [3].
Законодавець України у статті 23 Закону 

України «Про Національну поліцію» зазна-
чив, що поліція відповідно до покладених 
на неї завдань: виявляє причини та умови, 
що сприяють вчиненню кримінальних та 
адміністративних правопорушень, вживає у 
межах своєї компетенції заходів для їх усу-
нення [4]. 
На нашу думку, висновки слідчих ор-

ганів, детективів та суду про безпосередні 
причини та умови вчинення кримінального 
правопорушення повинні ґрунтуватися не 
на припущеннях, а на вірогідних доказах, 
що є у кримінальному провадженні. У своїх 
аргументаціях вони не вправі посилатися на 
обставини, не досліджені при розслідуванні 
та судовому розгляді справи. Для цього в 
нагоді можуть стати спеціальні знання екс-
перта та спеціаліста в різних галузях науки 
та життя.
Так, спеціальні знання експерта в різ-

них галузях знань можуть використову-
ватися з метою вирішення питання про 
вжиття необхідних заходів для запобігання 
конкретних правопорушень або поперед-
ження можливості повторення аналогічних 
правопорушень у майбутньому. До умов, що 
сприяють вчиненню правопорушень, поряд 
з іншими можуть бути віднесені різні обста-
вини фізичного, біологічного, хімічного та 
іншого характеру, для вивчення та оцінки 
яких необхідне використання відповідних 
знань спеціаліста у галузі криміналістичного 
дослідження документів, трасолога, бухгал-
тера тощо. Якщо з матеріалів провадження 
випливає необхідність використання спеці-
альних знань, слідчий, детектив, суд може 
поставити на вирішення експертизи відпо-
відні питання або вдатися до іншої форми 
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використання спеціальних знань для про-
філактичної роботи (проконсультуватися з 
фахівцем, допитати його тощо).
На нашу думку, у кожному випадку роз-

гляду кримінального правопорушення суд 
зобов’язаний повно та об’єктивно досліджу-
вати фактичні дані, що стосуються обста-
вин, які сприяли вчиненню кримінальних 
правопорушень; для з’ясування специфіч-
них обставин (порушень технології вироб-
ництва, технічної несправності механізмів 
тощо) і вживання належних заходів щодо їх 
усунення він має право вдатися до допомоги 
фахівців, а під час проведення експертизи 
ставити питання, для вирішення яких необ-
хідні спеціальні знання. У процесі розсліду-
вання та судового розгляду справ спеціальні 
знання можуть використовуватися для вста-
новлення різних фактів, що мають значення 
для попередження правопорушень. Най-
частіше ці факти відносяться до об’єкта та 
об’єктивної сторони складу кримінального 
правопорушення. Їхнє дослідження може 
сприяти виявленню безпосередньої причи-
ни вчинення конкретного правопорушен-
ня.
Процесуальний обов’язок слідчого, де-

тектива та суду виявляти причини правопо-
рушень та умови, що сприяють їх скоєнню, 
реалізується за допомогою використання 
існуючих засобів доказування, до джерел 
яких, як відомо, належать показання, речо-
ві докази, документи, висновки експертів 
(частина 2 статті 84 Кримінального про-
цесуального кодексу України – далі КПК 
України) [5]. У цих документах можуть ви-
кладатися думки фахівців, які мають зна-
чення для запобігання правопорушенням. 
Виконуючи цей обов’язок, слідчий, детек-
тив та суд мають право ставити перед екс-
пертом питання щодо обставин, які спри-
яли вчиненню конкретного кримінального 
правопорушення. Експерт зобов’язаний 
відповідати на ці та на будь-які інші питан-
ня слідчого, детектива та суду в тому ви-
падку, якщо вони не виходять за межі його 
компетенції та для відповіді на них у його 
розпорядженні є достатньо матеріалів (ч. 5 
ст. 69 КПК України) [5]. Водночас з власної 
ініціативи він може відобразити у висновку 
ті факти, що мають значення для справи, 

щодо яких перед ним не були поставлені 
питання.
Вважаємо за необхідне акцентувати ува-

гу на тому, що профілактична робота співро-
бітника судово-експертної установи, який, 
виконуючи її, виконує процесуальні функції 
експерта (відповідно до поставленого пе-
ред ним завдання або з власної ініціативи) 
або фахівця, на нашу думку, також повинна 
вважатися його процесуальною діяльністю. 
Усі інші види профілактичної роботи, у тому 
числі й ті, які виконуються від імені судово-
експертної установи, повинні бути віднесені 
до непроцесуальних.
На наш погляд, можна виділити три 

форми використання знань співробітників 
судово-експертних установ для профілакти-
ки правопорушень.
Перша: проведення експертизи щодо 

встановлення обставин, які сприяють вчи-
ненню правопорушень.
Обставини, які мають профілактичне 

значення, можуть встановлюватися під час 
проведення спеціально призначеної для 
цього експертизи або під час проведення 
експертного дослідження, що вирішує інші 
питання. У ряді випадків призначення екс-
пертизи лише для вирішення питань профі-
лактичного характеру є з погляду тактики 
розслідування більш правильним. Однак на 
практиці проведення такої експертизи та 
постановка перед експертом поряд з інши-
ми питаннями питань, спрямованих на вста-
новлення обставин, які сприяли вчиненню 
правопорушень, зустрічаються дуже рідко 
або майже відсутні, що, на нашу думку, не 
відповідає тим можливостям, якими володіє 
експертиза у профілактиці правопорушень.
Для виявлення причин кримінальних 

правопорушень та умов, які сприяли їх вчи-
ненню, перед експертом можуть порушува-
тися питання у загальній та конкретній фор-
мах. Зрозуміло, потрібно ставити питання 
не про загальні, а лише про технічні та інші 
індивідуальні причини конкретної події, а 
також про умови (фактичні обставини), які 
могли сприяти її виникненню. Можна до-
ручати експерту встановлення конкретної 
причини, певного факту, що є предметом 
розслідування або судового розгляду (на-
приклад, перед судовим хіміком, вибухо-
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техніком можна порушувати питання тех-
нічної причини виникнення пожежі тощо). 
Ці причини, які викликали певний факт, та 
обставини, які сприяли його появі, виходя-
чи з аналізу всіх матеріалів провадження, 
можуть оцінюватися слідчим, детективом та 
судом як такі, що сприяли вчиненню кон-
кретного кримінального правопорушення. 
Не слід давати юридичну кваліфікацію того, 
що сталося, ставлячи, наприклад, перед 
експертом питання про умови, що спри-
яли розкраданню коштів, що мало місце в 
конкретному магазині або супермаркеті. 
Питання профілактичного характеру у за-
гальній формі, які доцільно ставити перед 
експертом, можуть бути сформульовані та-
ким чином (ми пропонуємо власний (автор-
ський) перелік питань):

- які недоліки замикаючих пристроїв по-
легшували проникнення сторонніх осіб у 
магазин, склад, супермаркет?;

- які обставини, пов’язані з технічним 
станом конкретних транспортних засобів 
(дорожньою обстановкою перед дорожньо-
транспортною пригодою), сприяли чи мо-
гли сприяти виникненню цієї події?;

- чи не було допущено під час проведен-
ня дослідів будь-якого порушення правил 
техніки безпеки?;

- які недоліки в оформленні документів 
могли сприяти їх використанню у кримі-
нально протиправних цілях?;

- які порушення правил бухгалтерсько-
го обліку та контролю, що могли сприяти 
заподіянню матеріальних збитків та пере-
шкоджати своєчасному їх виявленню, були 
допущені на певному підприємстві (в орга-
нізації, установі)?
Відповідаючи на запитання, сформульо-

вані у загальній формі, експерт повинен ви-
являти всі обставини, які могли б сприяти 
вчиненню конкретного кримінального пра-
вопорушенню.
Що стосується конкретних питань, то в 

їхньому змісті вже відображаються ті обста-
вини, які могли сприяти вчиненню розслі-
дуваного правопорушення та повинні бути 
досліджені експертом.
До таких питань можуть бути віднесені 

питання на кшталт (пропонуємо авторський 
перелік питань):

- чи полегшувала можливість внесення 
змін до досліджуваних документів та обста-
вина, що вони заповнювалися графітним 
олівцем на поверхні високоякісного папе-
ру?;

- чи міг водій або механік під час випуску 
транспортного засобу з парку виявити при 
його зовнішньому огляді несправності галь-
мівної системи?
Питання, пов’язані з розробкою реко-

мендацій, які спрямовані на попередження 
аналогічних до вчинених правопорушень 
або на припинення конкретного криміналь-
ного правопорушення, можуть бути сформу-
льовані таким чином:

1. Які конструктивні зміни слід внести 
до замків, що випускаються певною фірмою-
виробником, для попередження випадків, 
аналогічних до вчиненої крадіжки?

2. Які додаткові заходи безпеки слід вжи-
ти для запобігання дорожньо-транспортних 
пригод на цій ділянці дороги (перехресті)?

3. Які засоби погашення документів 
були б у цьому конкретному випадку найдо-
цільнішими для попередження випадків їх 
повторного використання?

4. Які заходи в галузі бухгалтерського 
обліку та контролю могли б перешкодити 
виявленим порушенням чи дозволили б 
своєчасно виявити та припинити їх?
Іноді у питанні відбивається залеж-

ність його постановки від результатів про-
ведених експертом досліджень. Прикла-
дом цього може бути наступне питання 
з практики : «Якщо експерти не зможуть 
встановити виконавців підписів, чи є ви-
конані підписи у малих за розміром гра-
фах платіжних відомостей (накладних) об-
ставиною, яка не дозволяє їм встановити їх 
виконавця?». Слід обережно ставитися до 
постановки перед експертом «широких» 
питань, оскільки вони, на нашу думку, мо-
жуть виходити за межі його компетенції, 
оскільки для вирішення багатьох таких 
питань потрібні знання, якими експерт не 
володіє.
Іноді представлені на експертизу мате-

ріали недостатні для надання висновку. У 
таких випадках, відповідно до ст. 69 КПК 
України, експерт складає повідомлен-
ня про неможливість надання висновку. 
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Водночас вважаємо за доцільне, щоб екс-
перт порадив, куди слід звернутися для 
вирішення тих питань, на які він не зміг 
відповісти. Також, на наш погляд, непра-
вильною є й постановка перед експертом 
таких «конкретних» питань, із самого фор-
мулювання яких видно, що вони виходять 
за межі його компетенції.
У постанові слідчого про призначення 

експертизи або ухвалі слідчого судді про до-
ручення проведення експертизи повинні 
детально викладатися факти та пропозиції, 
які можуть мати значення для виявлення 
обставин, які сприяли вчиненню правопо-
рушень, та розроблення рекомендацій щодо 
їх попередження. У розпорядження експер-
та повинні надаватися всі необхідні матеріа-
ли: речові докази, зразки, документи, у яких 
відображено факти, що мають значення для 
виявлення обставин у справі, та які сприя-
ють вчиненню правопорушення, тощо. У 
разі виникнення труднощів при формулю-
ванні питань профілактичного характеру, 
які необхідно поставити на вирішення екс-
перту, слідчий, детектив суд наділений мож-
ливістю проконсультуватися з відповідними 
фахівцями.
Розглянемо другу форму використання 

знань працівників судово-експертних уста-
нов для профілактики правопорушень, а 
саме: використання експертом права на іні-
ціативу.
Передбачене у частині 3 статті 102 КПК 

України положення на теперішній час є 
основною формою використання знань екс-
перта для встановлення обставин, які мають 
значення для запобігання правопорушень.
Відповідаючи на поставлені питання, 

експерт з власної ініціативи може встанов-
лювати непередбачені цими питаннями 
факти, які стосуються як досліджуваного 
ним речового доказу (у тому числі і безпосе-
реднього об’єкта дослідження), так і інших 
речових доказів та зразків. Якщо при прове-
денні експертизи (наприклад, судової авто-
технічної) експертом можуть бути отримані 
дані, що свідчать про можливість встанов-
лення нових фактів, які мають значення для 
провадження, фахівцем якоїсь іншої галузі 
знань (наприклад, трасологом), то, проявля-
ючи ініціативу, експерт, на нашу думку, по-

винен повідомити про це керівника судово-
експертної установи.
Звичайно, не завжди матеріали,  нада-

ні експерту на дослідження, дозволяють 
йому встановити ті фактичні обставини, 
які могли сприяти вчиненню конкретного 
правопорушення, та розробити у зв’язку із 
цим мотивовані профілактичні рекоменда-
ції. Якщо таких матеріалів недостатньо, а 
додаткові матеріали не можуть бути отри-
мані в межах терміну, що відводиться на 
проведення експертизи, або з якоїсь іншої 
поважної причини, профілактичні пропо-
зиції можуть розроблятися надалі у поза-
процесуальній формі, наприклад, на під-
ставі узагальнення багатьох аналогічних 
матеріалів. Водночас необхідно завжди 
пам’ятати, що відповідно до статей 384 та 
385 Кримінального кодексу України [6] за-
конодавець вказує на кримінальну відпо-
відальність експерта у разі складання ним 
завідомо неправдивого висновку.
Третя виділена нами форма викорис-

тання знань співробітників судово-експерт-
них установ для профілактики правопору-
шень – це участь, залучення співробітника 
судово-експертної установи  як спеціаліста 
при огляді місця події та у відтворенні об-
становки та обставин події; отримання кон-
сультації у працівників судово-експертних 
установ.
Так, консультації спеціаліста щодо при-

пинення кримінальних правопорушень іно-
ді можуть надаватися у процесі проведення 
оперативно-розшукових заходів (напри-
клад, рекомендації щодо фотографування 
чи відеоспостереження оперативним шля-
хом).
Крім того, для забезпечення проведення 

відповідної експертизи під час судового роз-
гляду суддя або суд у підготовчому судовому 
засіданні наділені правом вирішити питан-
ня про виклик у судове засідання особи, яка 
має спеціальні знання, у тому числі, яка не 
проводила експертизу на стадії досудового 
розслідування, для отримання відповідної 
консультації [7].
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Висновки і перспективи подальших 
досліджень

Як висновок до вказаної статті зазна-
чимо, що останніми роками профілактич-
на робота судово-експертних установ та 
правоохоронних органів України значно 
активізувалася. Необхідною умовою більш 
широкого використання спеціальних знань 
для запобігання правопорушень є інте-
рес співробітників органів розслідування 
та суду до можливостей окремих видів екс-
пертиз у галузі «профілактики криміналь-
них правопорушень», які, на жаль, не зна-
йшли свого процесуального відображення 
у чинному Кримінальному процесуальному 
кодексі України. Проте, саме розкриття екс-
пертом обставин, які сприяють вчиненню 
кримінальних правопорушень, його реко-
мендації, спрямовані на виключення мож-
ливості вчинення подібних правопорушень 
у майбутньому, мають велике значення для 
суду під час розгляду справи, для учасників 
кримінального процесу та всіх присутніх у 
залі судового засідання. Оскільки, здійсню-
ючи попереджувальну роботу, необхідно 
звертати увагу як на усунення тих умов, які 
сприяють вчиненню правопорушень, які 
вже існують, а також й на ліквідацію інших 
недоліків, які можуть бути використані зло-
чинцями згодом. В іншому випадку навіть 
активна та постійна, але проведена у вузь-
ких рамках одностороння профілактична 
робота не встигатиме за формами злочинної 
діяльності, які постійно змінюються.
Зважаючи на наявність недоліків у цій 

сфері процесуально-правової та експертної 
діяльності, вважаємо за актуальні подаль-
ші дослідження відповідної спрямованості, 
адже останні створюватимуть перспективи 
теоретичних та практичних напрацювань 
та сприятимуть розв’язанню проблемних 
питань на цьому напрямку.
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I.Y. Gayur 
DETERMINING ASPECTS OF 

PROCEDURAL AND LEGAL PREVENTION 
OF OFFENSES BASED ON SPECIAL 

KNOWLEDGE
In the article, the author outlines the defi ning 

aspects of the procedural and legal prevention of of-
fenses based on special knowledge, as well as the legal 
foundations and prospects for the development of fo-
rensic examination and criminal procedural law in 
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the light of the legal reform of Ukraine. On the basis 
of theoretical analysis and own practical experience, 
the concept of causes and conditions that contributed 
to the commission of an offense is considered. The 
analysis of the problems of the lack of consolidation 
at the legislative level is carried out, namely: in the 
current Criminal Procedure Code of Ukraine, the 
norms on the obligation to establish and eliminate the 
circumstances that contributed to the commission of a 
criminal offense. In this regard, the author provides 
his own proposals (forms questions) of a preventive 
nature, which it is advisable to ask the expert and 
questions that can contribute to the disclosure of the 
offense committed, ensure the qualitative and objective 
fulfi llment of the tasks of criminal proceedings. The 
author of the article highlights a new, own view of 
the modern position regarding the need to establish 
and clarify the causes and conditions that contributed 
to the commission of a criminal offense. The article 
substantiates the need for effective cooperation between 
law enforcement offi cials, the court and experts 
(specialists). The signifi cance and place of these short 
stories in the system of law, forensic examination 
and the criminal process as a whole is revealed. 
Conclusions are drawn and recommendations are 
given on the coordinated application of the norms of 
the current legislation in the practical activities of an 
expert, investigator, detective and judge. Attention is 
drawn to the need for further scientifi c cooperation 
between scientists, specialists in the fi eld of substantive 
and procedural law.

Keywords: conclusion, research, detective, ex-
amination, investigator, court, judge, specialist, crim-
inal process, criminal proceedings, causes, conditions.

АНОТАЦІЯ 
У статті автором викладаються визначаль-

ні аспекти процесуально-правової профілактики 
правопорушень на підставі спеціальних знань, а 
також правові основи та перспективи розвитку 
судової експертизи та кримінального процесуаль-
ного права у світлі правової реформи в Україні. 
На підставі теоретичного аналізу та власного 
практичного досвіду розглядається поняття 
причин та умов, які сприяли вчиненню право-
порушення. Здійснюється аналіз проблематики 
відсутності закріплення на законодавчому рівні, 
а саме: у чинному Кримінальному процесуаль-
ному кодексі України норми щодо обов’язковості 
встановлення та усунення обставин, які спри-
яли вчиненню кримінального правопорушення. 
У зв’язку із цим автор надає власні пропозиції 
(формує питання) профілактичного характеру, 
які доцільно ставити перед експертом та пи-
тання, які можуть сприяти розкриттю вчине-
ного правопорушення, забезпечуватимуть якісне 
та об’єктивне виконання завдань кримінального 
провадження. Автор статті висвітлює новий, 
власний погляд на сучасну позицію щодо необхід-
ності встановлення та з’ясування причин і умов, 
які сприяли вчиненню кримінального правопору-
шення. У статті обґрунтовується необхідність 
ефективної співпраці працівників правоохорон-
них органів, суду та експертів (спеціалістів). Роз-
кривається значення та місце цих новел у сис-
темі права, судової експертизи та кримінального 
процесу у цілому. Зроблені висновки та надані ре-
комендації щодо узгодженого застосування норм 
чинного законодавства у практичній діяльності 
експерта, слідчого, детектива та судді. Привер-
нуто увагу на необхідність подальшої наукової 
співпраці вчених, спеціалістів у галузі матеріаль-
ного та процесуального права.
Ключові слова: висновок, дослідження, детек-

тив, експертиза, слідчий, суд, суддя, спеціаліст, 
кримінальний процес, кримінальне проваджен-
ня, причини, умови.
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У статті висвітлюється питання кон-
кретизації об’єктів механізму забезпечення 
кримінологічного захисту засобів масової ін-
формації в Україні (ЗМІ). Наголошується, 
що в сучасних умовах об’єкт захисту ЗМІ від 
впливу злочинності ототожнюється лише 
із захистом журналістів, які займаються 
професійною діяльністю. Останнім часом 
держава акцентує увагу тільки на посиленні 
кримінально-правової охорони професійної 
діяльності журналістів. Аргументується, 
що такий підхід у державі не є виправданим 
і залишає поза увагою інші складові ЗМІ, які 
потребують кримінологічного захисту. Ви-
значено, що в Україні серед кримінологічних 
досліджень з питань діяльності ЗМІ відсут-
ні роботи, які спрямовані на комплексне ви-
рішення питання кримінологічного захисту 
ЗМІ як інституту суспільства, через який 
поширюється свобода слова.Автор для конкре-
тизації об’єктів механізму кримінологічного 
захисту ЗМІ здійснив спробу конкретизації 
складових масмедіа шляхом дослідження зако-
нодавчого визначення останнього. Наголоше-
но на наявній проблемі в національному зако-
нодавстві чіткого визначення поняття ЗМІ. 
На підставі аналізу чинного законодав-

ства, яке регулює медійну сферу в Україні, у 
тому числі і положення Закону України«Про 
запобігання загрозам національній безпеці, 
пов’язаним з надмірним впливом осіб, які ма-
ють значну економічну та політичну вагу в 
суспільному житті (олігархів)» (2021), законо-
проєкту «Про медіа» № 2693-д від 02.07.2020, 
автор надає уніфіковане визначеняе  ЗМІ як 

 ÏÀÕÍ²Í Ìèêîëà Ëåîí³äîâè÷ - êàíäèäàò íàóê ç äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, 
äîöåíò êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà òà êðèì³íîëîã³¿ ôàêóëüòåòó ¹ 6 
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî  óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ  

ÓÄÊ 343.9 
DOI 10.32782/LAW.UA.2022.1.17

системи засобів поширення інформації для 
необмеженого кола осіб. На підставі вивчення 
міжнародних документів щодо діяльності ЗМІ 
обґрунтовується, що кримінологічний захист 
повинен поширюватись не тільки на юри-
дичних осіб та журналістів, які працюють у 
сфері ЗМІ, а й інших учасників медіапросто-
ру та працівників ЗМІ. У подальшому на під-
ставі вивчення національного та міжнарод-
ного підходів щодо актуалізації захисту ЗМІ 
від злочинності автором визначено об’єкти 
механізму кримінологічного захисту ЗМІ, до 
яких обґрунтовано віднесені: медіакомпанії, 
медіа-холдинги, інформаційні агентства ЗМІ, 
іноземні інформаційні агентства, іноземні 
студії-виробники матеріалів для ЗМІ; друко-
вані засоби масової інформації; суб’єкти ін-
формаційної діяльності у сфері телебачення в 
радіомовлення;Інтернет-ЗМІ (онлайн-медіа, 
соціальні медіа);електронні медіа;журналісти 
та медіапрацівники, члени їх сім’ї та близькі 
особи;особи, які є джерелом отримання інфор-
мації для ЗМІ;особи, які забезпечують робо-
ту ЗМІ (трудовий, творчий колектив, окремі 
спеціалісти та інші).
Ключові слова: засоби масової 

інформації,кримінологічний захист, меха-
нізм забезпечення кримінологічного захисту, 
об’єкти кримінологічного захисту, 

Постановка проблеми
Відповідно до міжнародних стандартів у 

сфері захисту безпеки журналістів та свобо-
ди медіа на держави-учасниці, серед яких є 
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і Україна, покладається низка зобов’язань, 
які в узагальненому виді стосуються наступ-
ного: 1) державні органи повинні попере-
джувати вчинення злочинів щодо журналіс-
тів; 2) попередження злочинів є найбільш 
ефективним у безпечному та сприятливому 
для свободи вираження поглядів середови-
щі; 3) забезпечення незалежності медіа; 4) за-
конодавча база повинна сприяти ефективній 
участі у суспільному обговоренні та відсут-
ності страху у журналістів та інших учасників 
медіа; 5) кримінально-правовий захист жур-
налістської сфери [1].
Особливого значення набувають 

для України і рекомендації Резолюції 
Парламентської Асамблеї Ради Європи-
№ 2035 (2015) «Захист безпеки журналістів 
та свобода медіа в Європі», Рекомендація CM/
Rec(2016) 4 Комітету міністрів Ради Європи 
державам-членам «Щодо захисту журналіс-
тики й безпеки журналістів та інших праців-
ників ЗМІ» (Ухвалена Комітетом міністрів 13 
квітня 2016 року на 1253-му засіданні постій-
них представників міністрів), у яких відобра-
жені вищезазначені рекомендації.
Створення державою безпечних умов для 

функціонування засобів масової інформації 
(далі – ЗМІ) випливає не тільки з низки між-
народно-правових актів (нижче ми на них 
звернемо увагу), а також пов’язано з забезпе-
ченням реалізації ст. 34 Конституції України, 
якою визначено, що “кожен має право вільно 
збирати, зберігати, використовувати і поши-
рювати інформацію усно, письмово або в ін-
ший спосіб – на свій вибір” [2].
Є безперечним факт того, що відсутність в 

Україні надійного механізму кримінологічного за-
безпечення діяльності ЗМІ буде впливати на по-
гіршення стану забезпечення свободи слова, як де-
мократичного інституту нашої країні, а також 
негативно відобразитись на міжнародному рей-
тингу та вплине на імідж її як країни, яка про-
пагує європейські цінності та намагається ста-
ти повноправним членом Європейського Союзу. 
Аналіз індексу свободи преси в Україні 

у рейтингу міжнародної правозахисної ор-
ганізації «Репортери без кордонів» (RSF) 
«Світовий індекс свободи преси 2021», який 
проводився представниками вітчизняних 
ЗМІ у 2021 році, показав, що за останні де-
сять років Україна поступово підвищила свій 

рейтинг щодо забезпечення свободи слова. 
Так, якщо у 2012 році Україна займала 126 
місце у рейтингу, втративши за рік відразу 
десять позицій. У 2013-му країна зберегла 
своє місце, а в 2014-му опустилися ще на два 
рядки. У 2015 році Україна втратила ще дві 
позиції і посіла 129 місце. Уже у 2016 році 
Україна різко підвищила свої позиції у рей-
тингу свободи преси – 107 місце. У 2017 році 
Україна піднялася в рейтингу на 102 місце, 
а в 2018-му – на 101. У 2019 році знову по-
вернулися на 102 місце. Найкращий показ-
ник України в рейтингу за останні десять 
років був у 2020 році – 96 місце. У 2021 році 
Україна опустилася на 97 місце[3-5].
У той же час для формування національ-

ного механізму захисту ЗМІ, а в нашому ви-
падку і формування та забезпечення меха-
нізму кримінологічного захисту ЗМІ набуває 
актуальності дослідження питання об’єкта 
такого захисту (конкретизація об’єкту), а в 
подальшому рівнів, на яких функціонує цей 
механізм.  Нагадаємо, що такий механізм ми 
визначаємо як інтегровану в механізм забез-
печення кримінологічної безпеки України 
цілісну сукупність необхідних і достатніх 
функціональних та правових елементів, за 
допомогою яких уповноважені суб’єкти фор-
мують раціональну систему впливу на кри-
міногенні фактори, які унеможливлюють 
та/або перешкоджають законній діяльності 
ЗМІ, і забезпечують ефективне здійснення 
кримінологічного процесу, досягаючи тим 
самим результативного виконання завдань і 
функцій, покладених на ЗМІ.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Слід зазначити, що проблему впливу ЗМІ 
на злочинність вивчали такі вітчизняні вче-
ні, як: О.М. Бандурка, В.С. Батиргареєва, 
О.І. Бугера, Є.О. Гладкова, В.О. Глушков, 
В.В. Голіна,   Н.О. Гуторова, І.М. Даньшин, 
С.Ф. Денисов, В.М. Дрьомін, О.Ю. Дроздов, 
В.П. Ємельянов, В.І. Женунтій, 
А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, О.Г. Кальман, 
О.М. Костенко, О.М. Литвак, О.М. Литвинов, 
О.Р. Михайленко, В.О. Навроцький, 
М.М. Назаров, О.І. Напиральська, 
О.П. Рябчинська, А.В. Савченко, А.П. Тузов, 
І.К. Туркевич та інші.



107

Ïàõí³í Ì.Ë. - Îá’ºêòè ìåõàí³çìó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íîëîã³÷íîãî çàõèñòó ÇÌ²

У вітчизняній кримінологічній науці при-
діляється переважно увага кримінологічно-
му та криміногенному вивченню впливу ЗМІ 
на злочинність. Так, за останні п’ятнадцять 
років в Україні за цим науковим напрямом 
було захищено шість дисертаційних дослі-
джень зі спеціальності 12.00.08 (криміналь-
не право та кримінологія; кримінально-ви-
конавче право), зокрема, це роботи: Бугери 
О.І. «Проблеми використання засобів масо-
вої інформації для запобігання злочинів се-
ред неповнолітніх» (2006), Напиральської 
О.І. «Вплив засобів масової комунікації на фор-
мування злочинної поведінки молоді» (2010), 
Д’ячкової М.О. «Засоби масової інформації як 
кримінологічний феномен» (2018), Буряк К.М. 
«Злочини  проти професійної діяльності 
журналістів в Україні: кримінально-право-
ве та кримінологічне дослідження» (2018), 
Бондарчук А.С. «Кримінально-правова ха-
рактеристика погрози або насильства щодо 
журналіста в Україні» (2019). Однак науко-
вих робіт, присвячених питанням криміно-
логічного захисту саме ЗМІ від впливу зло-
чинності, в Україні не проводились [6-10].

Не вирішені раніше проблеми
Комплексно питання механізму забез-

печення кримінологічного захисту ЗМІ як 
цілісного інститут суспільства від злочиннос-
ті в Україні не досліджувалось. Об’єкти та-
кого механізму забезпечення залишаються 
неконкретизовані в кримінологічній науці. 
Здебільшого, в якості об’єкта кримінологіч-
ного захисту, звертається увага лише на жур-
налістів, які займаються професійною діяль-
ністю. 

Метою цієї статті є конкретизація 
об’єктів механізму забезпечення криміноло-
гічного захисту ЗМІ задля підвищення ефек-
тивності функціонування та вдосконалення 
цілісної системи протидії кримінологічним 
впливам ЗМІ.

Виклад осново матеріалу
Аналіз наукових праць вітчизняних уче-

них, міжнародних документів, контент-ана-
ліз мережі Інтернет з цього питання дає 
підстави стверджувати, що одним з об’єктів 
такого кримінологічного захисту, безумов-

но, виступають журналісти, які займаються  
професійною діяльністю. Звернемо увагу на 
криміногенну ситуації в Україні щодо жур-
налістської діяльності. Так, аналітичний пор-
тал «Слово і діло» у 2021 році презентував 
власні аналітичні матеріали, які базуються 
на статистичних даних Офісу Генерального 
прокурора України щодо кількісних показ-
ників кримінальних правопорушень, які  
були вчинені проти працівників ЗМІ впро-
довж 2015-2021 рр. Відмічається, що протя-
гом 2015 року правоохоронці зафіксували 85 
кримінальних правопорушень стосовно жур-
налістів. Найбільше було перешкод законній 
діяльності – 72 облікованих правопорушен-
ня, погроз або насильства – 9, знищення або 
пошкодження майна – 4. У 2016-му кількість 
облікованих правопорушень щодо журналіс-
тів збільшилася до 141 (+56,  у порівнянні 
з 2015 р.). Негативна динаміка збільшення 
кількості порушень тривала і наступні два 
роки. У 2017 році правоохоронці облікували 
174 (+89, у порівнянні з 2015 р.) порушення. 
У 2018 році зафіксували 177 (+92) правопо-
рушень, серед них два факти посягання на 
життя. Протягом 2019 року правоохоронці 
облікували 157 (+ 72) правопорушень щодо 
журналістів, в 2020 році – 104 (+19). У ми-
нулому році зафіксували 64 факти перешко-
джання професійній діяльності, 37 фактів по-
гроз або насильства, 3 факти знищення або 
пошкодження майна. Протягом 9 м. 2021 
року Офіс Генерального прокурора України 
відкрив 182 (+97) кримінальні провадження 
за перешкоджання журналістській діяльнос-
ті[11-12].
Проте журналісти не є єдиною складової 

суцільної медіа сфери, а тому для конкрети-
зації об’єкту кримінологічного захисту ЗМІ 
потребує дослідження структури самих ЗМІ 
та її складових, на яких може бути здійсне-
ний криміногенний вплив.
Останнім часом фактично відбувають-

ся лише структурні зміни у функціонуванні 
ЗМІ: змінюється питома вага аудиторії, яка 
є споживачем того чи іншого виду ЗМІ.-
У той же час зростання ролі ЗМІ в сучасному 
світі посилена розвитком технічних мереж та 
швидкістю передачі інформації через мере-
жуІнтернет, глобалізацією інформаційного 
простору.
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Для того щоб визначити або конкретизу-
вати об’єкти ЗМІ, які підпадають під кримі-
нологічний захист, необхідно дослідити межі 
визначення самого поняття ЗМІ її складо-
вих, у тому числі шляхом аналізу чинного за-
конодавства та міжнародних документів.
Найбільш поширене визначення ЗМІ, 

яке зустрічається в інтернет джерелах, зво-
диться до того, що ЗМІ або масмедіа - це різно-
вид медіа, орієнтований на одночасне передавання 
інформації великим групам людей. Охоплюють 
засоби передавання, зберігання та відтворен-
ня інформації, такі як преса(газети, журнали, 
книжки), радіо, телебачення,інтернет, кінема-
тограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, 
телетекст, рекламні щити та панелі, мульти-
медійні центри [13]. На сучасному етапі в ін-
формаційному полі експерти пропонують 
класифікацію ЗМІ:  інформаційні агентства (з 
прес-залами і без); друковані засоби масової 
інформації (газети, журнали, бюлетені тощо); 
електронні засоби масової інформації (радіо і 
телебачення); інтернет (електронні видання, 
веб-сторінки і сайти, інтернет-версії газет, 
журналів); кабельні оператори (телебачення 
та Інтернету) [14, c.15; 15].
На думку Стеценка Ю.В., за сучасних 

умов під терміном «засоби масової інформа-
ції» слід розуміти: 1) канал, спосіб передачі 
масової інформації; 2) організації (газетні, 
журнальні редакції, радіостанції, телестудії, 
тощо), які займаються поширенням масової 
інформації; 3) кінцевий продукт діяльнос-
ті зазначених організацій (випуск газети, 
радіо- або телепередача, сайт в Інтернеті);-
4) особливий соціальний інститут (сукупність 
зазначених у пунктах 1-3 понять), який за-
безпечує існування комунікаційних процесів 
у суспільстві [16].
Каплій О.В. зазначає, що чинні ЗМІ ма-

ють визначену систему та чітку структуру, 
яка сформувалась в останні роки, до якої вхо-
дять друковані, аудіовізуальні та електронні 
засоби масової інформації [17]. Проте такий 
погляд на систему ЗМІ в сучасних умовах, на 
нашу думку, є неповним і виглядає ширше, 
що далі і з’ясуємо.
З урахуванням специфіки сучасного ін-

формаційного суспільства ЗМІ набули ознак 
цілісної інституту, для якого характерна ви-
значена система та структуру, яка потребує 

окремого кримінологічного захисту від впли-
ву як злочинності, так і детермінант (причин 
та умов), які впливають на криміналізацію 
цього інституту (ефект зрощування або ди-
фузії ЗМІ та злочинності). Усе це обумовлює 
проведення додаткових кримінологічних до-
сліджень щодо ЗМІ як окремого цілісного 
об’єкта.  
Проте конкретизація складових цього 

об’єкта  є важливим з точки зору досліджен-
ня механізму кримінологічного захисту ЗМІ 
задля його ефективності та потребує аналізу 
чинного законодавства, яке регулює інфор-
маційну (медійну) сферу.
Сьогодні вітчизняні вчені констатують 

відсутність єдності у нормативному регулю-
ванні та нормативному закріпленні в Україні 
розуміння «засобів масової інформації», що 
негативно позначається на правозастосуван-
ні [6, с. 15].  Так, Закон України «Про інфор-
мацію» [18] визначає масову інформацію як 
інформацію, що поширюється з метою її до-
ведення до необмеженого кола осіб. Згідно  з 
ч. 2 ст. 22 цього ж закону, засоби масової ін-
формації - засоби, призначені для публічного 
поширення друкованої або аудіовізуальної 
інформації. У цьому визначенні використа-
ний інструментальний підхід, що акцентує 
на властивості публічного поширення, відпо-
відно доведення до необмеженого кола осіб, 
певної інформації. 
Деякі інші галузеві нормативно-правові 

акти теж оперують тими чи іншими аспекта-
ми обігу інформації при визначенні поняття 
ЗМІ, вказуючи їх цільове призначення - ін-
формування населення. У Законі України 
«Про друковані засоби масової інформації в 
Україні» під друкованими засобами масової 
інформації в Україні розуміються періодичні 
і такі, що продовжуються, видання, які вихо-
дять під постійною назвою, з періодичністю 
один і більше номерів (випусків) протягом 
року на підставі свідоцтва про державну ре-
єстрацію. Діяльність таких засобів масової 
інформації – це збирання, творення, редагу-
вання, підготовка інформації до друку та ви-
дання друкованих засобів масової інформації 
з метою її поширення серед читачів [19].
Закон України «Про державну підтрим-

ку ЗМІ та соціальний захист журналістів» не 
розкриває поняття ЗМІ як такого, але вка-
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зує мету ЗМІ – інформування громадян, а та-
кож форми власності і джерела фінансування 
ЗМІ [20]. 
Аналіз фахової літератури щодо діяль-

ності ЗМІ показує, що в сучасному інфор-
маційному світі існують три основні форми 
організації ЗМІ: державна, приватна та сус-
пільна (громадська) форми організації ЗМІ 
[21, c.14]. Щодо останньої форми, то вона є 
неприбутковою і здебільшого спрямована на 
задоволення інформаційних потреб певної 
територіальної громади. У той же час дослі-
дження законів України «Про державну під-
тримку засобів масової інформації та соціаль-
ний захист журналістів» та «Про телебачення 
і радіомовлення» дає підстави визначити, що 
поряд з державними, приватними та суспіль-
ними (громадськими) ЗМІ виділяють ще і 
четверту форму її організації – комунальну 
(комунальні ЗМІ) [20; 22]. Останні утворю-
ються органами місцевого самоврядування 
за участі територіальної громади у встанов-
леному законом порядку, де не менше по-
ловини акцій або часток статутного капіталу 
перебувають у комунальній власності.
Нагадаємо, що саме в ст. 1 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» 
вживається термін «суб’єкт інформаційної ді-
яльності у сфері телебачення і радіомовлен-
ня» та визначає його як юридичну особу, що 
здійснює господарську діяльність у сфері те-
лебачення і радіомовлення (телерадіооргані-
зація, провайдер програмної послуги тощо).
Закон України «Про порядок висвітлен-

ня діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування в Україні 
засобами масової інформації» визначає ЗМІ 
органу державної влади чи органу місцевого 
самоврядування як засіб масової інформації, 
засновником (співзасновником) якого є ор-
ган державної влади або орган місцевого са-
моврядування і який повністю або частково 
утримується за рахунок державного чи міс-
цевих бюджетів [23]. 
Організаційно-правовий статус ЗМІ та-

кож покладений в основу термінології і інших 
законів України «Про інформаційні агент-
ства», «Про запобігання загрозам національ-
ній безпеці, пов’язаним з надмірним впли-
вом осіб, які мають значну економічну та по-
літичну вагу в суспільному житті (олігархів)» 

[24; 25]. Інформаційними агентствами згідно 
з цим Законом України «Про інформаційні 
агентства» є зареєстровані як юридичні осо-
би суб’єкти інформаційної діяльності, що ді-
ють з метою надання інформаційних послуг.

 Що ж до Закону України «Про запобіган-
ня загрозам національній безпеці, пов’язаним 
з надмірним впливом осіб, які мають значну 
економічну та політичну вагу в суспільному 
житті (олігархів)», то п. 2 ч.1 ст.1 «засіб масо-
вої інформації» визначається як будь-який з 
таких суб’єктів: 1) друкований засіб масової 
інформації,  2) інтернет - засіб масової інфор-
мації, 3) інформаційне агентство, 4) суб’єкт 
інформаційної діяльності у сфері телебачен-
ня і радіомовлення.
У межах цього дослідження окремої 

уваги заслуговують положення проєкту 
Закону України «Про медіа» № 2693-д від 
02.07.2020[26]. Цей законопроєкт спрямо-
ваний на регулювання відносин, пов’язаних 
з поширенням масової інформації. Ним ви-
значатимуться правові засади діяльності в 
Україні суб’єктів у сфері медіа, а також за-
сади державного управління, регулювання 
та нагляду (контролю) у цій сфері. У законо-
проєкті також надається визначення медіа 
(засіб масової інформації) як засобу поши-
рення масової інформації у будь-якій формі, 
яке періодично чи регулярно виходить у світ 
під редакційним контролем та постійною на-
звою в якості індивідуалізуючої ознаки.  Це 
визначення дещо відрізняється від тих, які 
вже знайшли своє закріплення в чинних за-
конодавчих документах і в якому робиться 
акцент на форми поширення масової інфор-
мації, а не на суб’єктів медіа та засобів по-
ширення такої інформації. Щодо суб’єктів 
медійної діяльності цим проєктом, на від-
міну від чинних законодавчих документів у 
сфері ЗМІ, дещо конкретизується їх пере-
лік. Зокрема закріплюються такі суб’єкти, 
як: аудіовізуальне медіа, друковане медіа, 
європейська студія-виробник, студія-вироб-
ник, ключовий учасник суб’єкта у сфері медіа 
(будь-яка фізична особа, яка прямо чи опо-
середковано володіє двома і більше відсо-
тками корпоративних прав суб’єкта у сфері 
медіа), онлайн-медіа. До останніх віднесені 
медіа, що регулярно поширює інформацію у 
текстовій, аудіо, візуальній чи іншій формі в 
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електронному (цифровому) вигляді за допо-
могою мережі Інтернет на власному веб-сайті 
або власній сторінці на платформі спільного 
доступу до інформації, крім медіа, які відне-
сені до аудіовізуальних медіа [26]. Але цей 
документ поки не знайшов одностайної під-
тримку з боку представників всіх медіа[27; 
28].
Таким чином, з урахуванням законодавчого 

(нормативного) підходу, ЗМІ (масмедіа) визна-
чаються переважно як система засобів поши-
рення інформації для необмеженого кола 
осіб, яка включає в себе наступні елементи 
(які в сукупності становлять її структуру): 
суб’єкти інформаційної діяльності у сфері те-
лебачення (передача звукової та відеоінфор-
мації також за допомогою електромагнітних 
хвиль),суб’єкти інформаційної діяльності у 
сфері радіомовлення (передача звукової ін-
формації за допомогою електромагнітних 
хвиль), друковані ЗМІ (засоби поширення 
інформації за допомогою друкованого від-
творення тексту і зображення), Інтернет-
ЗМІ (до них належать, зокрема, Інтернет-
версії друкованих чи електронних ЗМ) [29; 
30], інформаційні агентства. 
На більш високому рівні узагальнення 

всіх суб’єктів ЗМІ (медіа) можна поділити 
на дві групи: традиційні (телебачення, ра-
діо, друковані ЗМІ) та цифрові. Останні по-

требують свого уточнення. Так, вибіркове 
вивчення інформаційних джерел та норма-
тивно-правової бази з питань діяльності ЗМІ 
показує, що до цифрових медіа відносять: 
інтернет медіа, які включають у себе тради-
ційні та соціальні медіа1, електронні медіа2 та 
мобільні медіа (див. рис. 1).
Також, що стосується видів відповідних 

суб’єктів ЗМІ (за формою власності) то вони 
згідно з чинним законодавством можуть 

1 Що стосується соціальних медіа, то до них відносять 
інтернет-сервіси, які призначені для масового поши-
рення інформації у будь-якій формі, де вміст (контент) 
створюють самі користувачі, і автором може бути ко-
жен, на противагу традиційним медіа, де авторами є 
попередньо відібране і обмежене коло людей. Крім 
соціальних мереж, до соціальних медіа належать бло-
ги (блогохостинги, мікроблоги та ін.) та контент-хос-
тинги (фотосервіси, як flickr, відеохостинги на зразок 
Youtube, хостинги для слайдів, документів, музики - 
slideshare, soundcloud тощо) [6, с. 23; 31].
2 Електронні медіа (або NewMedia) спираються на 
цифрові технології, інтерактивність, і мультимедіа. 
Від традиційних медіа, таких як телебачення, преса 
чи радіо, «нові медіа» також вирізняє користувацький 
контент. «Нові медіа» відкриті для взаємодії з чита-
чами та надають їм можливість створювати та моди-
фікувати зміст повідомлень. На відміну від традицій-
них масмедіа, де комунікація здійснюється за схемою 
«від одного до багатьох», схема комунікації у «нових 
медіа» – від багатьох до багатьох. Доступ до «нових 
медіа» можливий з усіх електронних пристроїв з ви-
ходом у мережу Інтернет [32; 33, с. 146–147].

Рис. 1
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бути: державними, недержавними (приват-
ними), комунальними та іноземними, які 
діють на території України через представ-
ництва. Врахування видів суб’єктів ЗМІ є 
необхідним для визначення рівнів, на яких 
функціонує (повинен функціонувати) меха-
нізм кримінологічного захисту їх як відповід-
них об’єктів.
Поряд з цим серед об’єктів криміноло-

гічного захисту слід також виділяти і іншу 
категорію суб’єктів (фізичних осіб), які за-
безпечують діяльність та функціонування 
ЗМІ. Традиційно вже стало так, що до та-
ких суб’єктів відносять осіб, які займаються 
журналістською діяльністю і відносно яких 
вчиняються кримінальні правопорушення 
на ґрунті їх професійної діяльності. Саме для 
захисту журналістів та їх близьких родичів 
чи членів сім’ї у зв’язку із здійсненням цим 
журналістом законної професійної діяльнос-
ті у чинне кримінальне законодавство було 
внесено низку змін та доповнень впродовж 
2015-2018 років [34]. Але в той же час, поза 
увагою залишаються інші суб’єкти, які забез-
печуються діяльність та функціонування ЗМІ 
і також можуть виступати об’єктами кримі-
нального впливу (посягання). Наприклад, до 
них можна віднести: засновників (співзаснов-
ники) ЗМІ; керівників ЗМІ; трудовий колек-
тив; творчий колектив; спеціаліс ти у галузі 
засо бів комунікації; ав тори або інші особ  и, 
яким належать права на інформацію; вида-
 вець (виробник) продукції ЗМІ; розповсю-
джувач продукції ЗМ  І. Цей перелік суб’єктів 
випливає з  аналізу чинних нормативно-пра-
вових документів з питань діяльності ЗМІ та 
не є остаточним. 
Також наголос на забезпечення захисту 

від протиправних посягань і інших учасни-
ків медіапростору та працівників ЗМІ, окрім 
журналістів, робиться і в міжнародних доку-
ментах. Як приклад можна навести такі з них: 
Декларація Комітету міністрів Рада Європи 
«Про захист журналіст ів в умовах конфлік-
тів і тиску» (Прийнята Комітетом міністрів 
3 травня 1996 року на 98 сесії), Резолюція 
Парламентської асамблеї Ради Європи № 
1438 (2005) «Свобода преси і умови роботи 
журналістів у зонах конфліктів», Декларація 
Комітету міністрів «Щодо захисту та сприян-
ня розслідувальній журналістиці» (Ухвалена 

Комітетом Міністрів 26 вересня 2007 року 
на 1005-му засіданні постійних представ-
ників міністрів), Декларація Комітету міні-
стрів Ради Європи «Про захист журналіс-
тики та безпеку журналістів та інших медіа 
учасників» (Прийнята Комітетом міністрів 
30 квітня 2014 року на 1198-му засіданні по-
стійних представників міністрів), Резолюція 
Парламентської Асамблеї Ради Європи № 
2035 (2015) «Захист безпеки журналістів та 
свобода медіа в Європі», Рекомендація CM/
Rec(2016) 4 Комітету міністрів Ради Європи 
державам-членам «Щодо захисту журналіс-
тики й безпеки журналістів та інших праців-
ників ЗМІ» (Ухвалена Комітетом міністрів 13 
квітня 2016 року на 1253-му засіданні постій-
них представників міністрів) [1].
Схожий підхід закріплений і в п. 573 

Кіотської декларація щодо розширення 
можливостей попередження злочинів, кри-
мінального правосуддя та верховенства 
права: на шляху до виконання Програми 
сталого розвитку до 2030 року, прийнятої 
14 Конгресом ООН з попередження злочин-
ності та кримінального правосуддя (Кіото, 
Японія, 7–12 березня 2021 року) [35].
У той же час аналіз положень Стратегії 

Управління ООН з наркотиків та злочиннос-
ті (UNODC) на 2021-2025 рр. [36] показує на 
відсутність актуалізації напрямку захисту ЗМІ 
від злочинності. Натомість у Стратегії акцент 
щодо ЗМІ зроблений тільки в частині вико-
ристання їх профілактичного потенціалу в 
протидії організованій злочинності та коруп-
ції, що, на наш погляд, не є виправданим.
Вивчення міжнародних документів у сфе-

рі захисту журналістської діяльності, прове-
дений вибірковий контент аналіз інформа-

3 Зокрема, для країн-учасниць наголошується на 
проведення розслідування, переслідування та при-
значення покарання, у межах своїх повноважень, за 
погрози та акти насильства щодо журналістів і пра-
цівників засобів масової інформації, які через свої 
професійні обов’язки наражаються на особливий 
ризик залякування, утисків та насильства, шляхом 
проведення неупереджених, ефективних і резуль-
тативних розслідувань, зокрема в контексті бороть-
би з корупцією та організованою злочинністю, зо-
крема, у конфліктних та постконфліктних ситуаці-
ях, з метою припинення безкарності за вчинення 
злочинів проти них, відповідно до національного 
законодавства та чинного міжнародного права.
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ційних повідомлень у мережі Internet щодо 
реалізації в Україні Проєкту «Європейський 
Союз та Рада Європи працюють разом для 
зміцнення свободи медіа в Україні» (розпо-
чатий у 2020 році) також показує актуаль-
ність тенденцій та підходів щодо розширен-
ня кола суб’єктів, які підпадають під захист 
у сфері ЗМІ. Зокрема, наголошується, що 
такий контингент, як: блогери, фрілансери 
та інші журналісти, які не працюють у тради-
ційних ЗМІ, – можуть набути членства проф-
спілки журналістів або стати членом творчої 
спілки журналістів і отримати відповідні по-
свідчення, а отже, також повинні підпадати 
під захист [37].
Проте, як можемо побачити з опрацьо-

ваних міжнародних документів, вбачається 
акцент міжнародної спільноти на захист (у 
тому числі на національному рівні) від про-
типравних посягань не стільки самих ЗМІ, 
як цілісної системи, скільки її окремих учас-
ників, а саме: журналістів та інших працівни-
ків ЗМІ. Такий підхід, з нашого погляду, є 
вибірковий і не охоплює всіх учасників медіа 
сфери, які потенційно можуть стати об’єктом 
криміногенного впливу.

Підсумовуючи вище викладене, врахо-
вуючи національний та міжнародні підходи 
щодо актуалізації захисту ЗМІ, можемо чіт-
ко окреслити об’єкти механізму криміноло-
гічного захисту ЗМІ, до яких обґрунтовано 
можна віднести:     

- медіакомпанії, медіахолдинги, інфор-
маційні агентства ЗМІ  (державної, кому-
нальної, приватної форми власності), інозем-
ні інформаційні агентства, іноземні студії-ви-
робники матеріалів для ЗМІ;

- друковані засоби масової інформації 
(різної форми власності, вітчизняні та іноземні);

- суб’єкти інформаційної діяльності у 
сфері телебачення і радіомовлення (різної 
форми власності);

- Інтернет-ЗМІ (онлайн-медіа, соціаль-
ні медіа);

- електронні медіа;
- журналісти та медіа-працівники, чле-

ни їх сім’ї та близькі особи;
- особи, які є джерелом отримання ін-

формації для ЗМІ;

- особи, які забезпечують роботу ЗМІ 
(трудовий, творчий колектив, окремі спеціа-
лісти та інші).
Для функціонування механізму криміно-

логічного захисту ЗМІ визначення об’єктів 
такого захисту дозволяє ефективно викорис-
товувати наявний кримінологічний потенці-
ал як загальних, так і спеціальних суб’єктів, 
які задіяні (беруть участь) до цієї криміноло-
гічної діяльності. Проте кримінологічний за-
хист об’єктів ЗМІ для більшої ефективності 
може  відбуватися на відповідних рівнях, де 
проявляються особливості такої діяльності, 
що також обумовлюється різновидом об’єкту 
захисту.
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SUMMARY 
The article highlights the issue of specifying the 

objects of the mechanism for ensuring the criminological 
protection of the media in Ukraine (media). It is noted 
that in modern conditions the object of protection of 
the media from the infl uence of crime is identifi ed only 
with the protection of journalists who are engaged in 
professional activities. Recently, the state has focused 
exclusively on strengthening the criminal law protection 
of the professional activities of journalists.

It is argued that such an approach in the state 
is not justifi ed and ignores other media components 
that require criminological protection. It has been 
established that in Ukraine, among the criminological 
studies on the activities of the media, there are no 
works aimed at comprehensively solving the problem of 
criminological protection of the media as an institution 
of society through which freedom of speech is spread. To 
concretize the objects of the mechanism of criminological 
protection of the media, the author made an attempt to 
concretize the constituents of the media by examining 
the legislative defi nition of the latter. Shown is the 
existing problem in the national legislation in terms of 
the defi nition of the concept of mass media.

Based on the analysis of the current legislation 
regulating the media sphere in Ukraine, including the 
provisions of the Law of Ukraine “On the prevention of 
threats to national security associated with the excessive 
infl uence of persons with signifi cant economic and 
political weight in public life (oligarchs)” (2021), the 
draft law “On Media” No. 2693-d dated 02.07.2020, 
the author proposed a unifi ed defi nition of the media as 
a system of media for the dissemination of information 
for an unlimited number of people.

Based on the study of international documents 
on the activities of the media, it is substantiated that 
criminological protection should extend not only to legal 
entities and journalists working in the media sphere, but 
also to other participants in the media space and media 
workers. In the future, based on the study of national 
and international approaches to updating the protection 
of the media against crime, the author identifi ed the 
objects of the mechanism of criminological protection of 
the media, which reasonably include: media companies, 
media holdings, media news agencies, foreign news 
agencies, foreign studios producing materials for 
media; print media; subjects of information activities in 
the sphere of television in radio broadcasting; Internet 
media (online media, social media); electronic media; 
journalists and media workers, their families and 
friends; persons who are a source of information for the 
media; persons supporting the work of the media (labor, 
creative team, individuals and others).

Key words: mass media, criminological protection, 
mechanism of providing criminological protection, 
objects of criminological protection.
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У статті розкривається взаємозв’язок 
економічного розвитку, державної політики з 
його досягнення та стану розвитку незалеж-
них (безособових) демократичних інституцій, 
що сприяють зменшенню корупції. Автори 
підкреслюють стратегічну пріоритетність 
досягнення стабільного економічного розвитку 
над тактичним завданням протидії корупції 
для державної політики сьогодення.  Автори 
визначають, який вплив на корупцію та дер-
жавні інституції справляє побудова «відкри-
того» суспільства та аналізують можливість 
застосування такої концепції в українських 
реаліях. Вони також аналізують зворотний 
взаємозв’язок між демократичними інсти-
тутами та розвитком економіки. У статті 
звертається увага на те, що самої економіки 
не достатньо для подолання корупції. Потріб-
ні прозорі та зрозумілі правила та інституції, 
засновані на ідеях справедливості та рівності 
можливостей. 
Ключові слова: економічне зростання, де-

мократичні інституції, верховенство права, 
комплексна протидія корупції.
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лише як позитивні наслідки антикорупцій-
ної діяльності. Автори, натомість, пропо-
нують розглянути економічний розвиток 
та державну політику з його досягнення 
в якості ключових заходів, що сприяють 
зменшенню корупції через досягнення до-
бробуту та становлення безособових демо-
кратичних інституцій.

Аналіз дослідження проблеми
Науково-теоретичною базою досліджен-

ня є загальнотеоретичні праці правників: 
В. Авер’янова, І. Голосніченка, Є. Додіна, 
Л. Коваля, Р. Калюжного, Т. Коломоєць, 
В. Колпакова, О. Кузьменко, М.  Мельни-
ка, Є.  Невмержицького,  О. Остапенка, 
Н. Плахотнюка, О. Петришина, В. Ребкало, 
М. Фоміна та інших.
Так, наприклад, О. Прохоренко та 

М. Мельник [1, 2] зазначають, що економіч-
ний добробут є фактором, що сприяє ко-
рупції, а комплексна протидія корупції має 
базуватися на нормах права та діяльності 
правоохоронних органів.

Отже, метою цієї статті є доведення 
гіпотези про визначальний вплив еконо-
мічного розвитку на подолання корупції в 
Україні та визначення факторів, у тому чис-
лі правового характеру, спрямованих на до-
сягнення зазначеної мети. 
Виходячи з поставленої мети, спробу-

ємо дати відповідь, хто є вигодонабувачем 
від антикорупційної політики і чи спільні 
інтереси у різних бенефіціарів; чи є заходи 

Постановка проблеми
Ця стаття є спробою аналізу  антикоруп-

ційної політики в Україні у ширшому кон-
тексті урядування та економіки держави. 
Актуальність цієї роботи визначається од-
ностороннім характером дослідження про-
блем співвідношення корупції та економіч-
ного розвитку в Україні, коли саме коруп-
ція складає головний предмет дослідження, 
а тому економічні аспекти розглядаються 
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протидії (лікування) однаковими для кла-
сичної та «національної» корупції. Безза-
перечним є той факт, що корупція вражає, 
насамперед, країни зі слабкою економікою 
та інституціями, а сильна економіка сприяє 
становленню сильних інституцій, напри-
клад, незалежної та ефективної судової сис-
теми. Більше того, на наше глибоке переко-
нання, антикорупційна діяльність не може 
бути мірилом успішності реформ у цілому і 
такий підхід не повинен переважати у робо-
ті з нашими західними партнерами. Отже, 
подивимося, який вплив на корупцію та 
державні інституції справляє побудова «від-
критого» суспільства, і на завершення спро-
буємо спроєктувати отримані висновки на 
українські реалії.

Виклад основного матеріалу
Насамперед, окреслимо національні осо-

бливості «захворювання» (корупції), вакци-
ну від якого ми шукаємо. Д. Норт, Дж.  Вол-
ліс та Б.  Вайнгест, - автори концепції «сус-
пільства відкритого доступу» – зазначають, 
що логіка природньої держави (суспільства 
закритого доступу) передбачає, що політика 
завжди корумпує економіку: політичні грав-
ці створюють економічні привілеї, щоб збе-
рігати владу в руках політичної коаліції [3, 
с.10-11]. Це – корупція у її класичному ро-
зумінні. Знайомим нам її проявом є, напри-
клад, передача концесії на ресурси близь-
ким до влади фінансово-промисловим гру-
пам. Також відома суто національна особли-
вість української державності (та корупції), 
яку влучно окреслив Євген Глібовицький, 
розмірковуючи про відкладену у часі неза-
лежність нашої держави: «корупція в укра-
їнському суспільстві сприймається не як зло, 
яке робить систему менш ефективною, а як 
можливий шанс на порятунок у тому випад-
ку, коли система обирає собі жертвою кон-
кретно вас» [4]. Проявами такої корупції є 
хабарі, які все ще слід сплатити громадянам 
за вирішення власних проблем, особливо 
при взаємодії з правоохоронною системою. 
У таких реаліях держава виступає злом біль-
шим за корупцію, і якщо це так, то «лікува-
ти» слід, насамперед, негативні, авторитарні 
риси нашого державного апарату, успад-
ковані від СРСР. Іншими словами, маємо 

розглянути питання, як зробити так, щоби 
держава не була лише системою примусу, 
що вільно обирає собі жертву. Для України 
є актуальними обидва прояви корупції: це 
і інструмент утримання влади елітами і на-
слідок функціонування держави-імперії, як 
системи примусу.
Те, що на 30-й рік незалежності у дер-

жави не все гаразд з прозорістю, верхо-
венством права та некорумпованістю пу-
блічних функцій – це твердження, яке  не 
потрібно зайвий раз доводити. Звісно, що 
корупція погіршує якість життя, а тому у її 
викоріненні зацікавлені, насамперед, укра-
їнці. Громадяни України є першими виго-
донабувачами від антикорупційної політи-
ки. Чим частіше громадянин контактує з 
державою – тим більше йому заважає коруп-
ція. Разом з цим, антикорупційна політика 
надзвичайно важлива для наших західних 
партнерів, як правило, в розрізі торгівлі і 
доступу до наших ринків. Наразі ця вимога 
звучить настільки часто та голосно, що ста-
ла головним пріоритетом у зовнішніх кому-
нікації уряду України. Це об’єктивна вимо-
га глобального ринку, оскільки економікам 
потрібні ринки, а незалежний суд та рівні і 
прозорі правила для всіх учасників суспіль-
них відносин  - це головний здобуток бур-
жуазних революцій, рушійною силою яких 
якраз і була революція промислова, еконо-
мічна. Право і суд убезпечили виробників 
та власників від дискримінації зі сторони 
родової знаті, феодалів та церкви. У зовніш-
ній політиці західна економіка навчилася, 
тут слід бути відвертими, створювати нові 
ринки збуту. Свобода торгівлі з акцентом 
на доступ до зовнішніх ринків – її альфа і 
омега. Далі – більше. Розвинута економіка, 
власність та інвестиції якої є непорушними, 
вміє працювати на ринках будь-яких дер-
жав: авторитарних, релігійно-традиційних, 
сировинних, - «природніх» у трактуванні-
Д. Норта. Для цього зараз у національне 
законодавство достатньо інкорпорувати 
правила (конвенції) про міжнародну тор-
гівлю і створити наглядові ради з широки-
ми повноваженнями та представництвом 
іноземних експертів. Отже, суб’єкти між-
народної торгівлі є другими вигодонабува-
чами від подолання внутрішньої корупції, 
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але зі специфічними, властивими лише їм 
задачами доступу до ринку.
Антикорупційна політика – це чудовий 

інструмент, який дозволяє захищати не-
доторканість інвестицій та власності, але, 
увага, не вимагає процвітаючої економіки 
чи демократичної влади. Формально, у ро-
зумінні зовнішніх бенефіціарів, корупцію 
можна подолати і без демократії та еконо-
мічного добробуту, але саме останнього най-
більше прагне пересічний громадянин. Ви-
дається, що ця риса є недостатньо усвідом-
леною в Україні, що підриває довіру до са-
мої антикорупційної реформи. Донори ви-
магають її  від нас за будь-яку ціну, натомість 
суспільству потрібна, насамперед, безпека, 
добробут (міцна економіка) та свобода са-
мореалізації. Часом те, що для українських 
виробників є інструментами економічного 
протекціонізму власної промисловості, для 
міжнародних торгових партнерів виглядає 
як надання преференцій власним елітам… 
або ж наші партнери свідомо називають ко-
рупцією протекціонізм, хоча чудово розумі-
ють, що це не так. І якщо антикорупційна 
риторика є звичною для нас та наших парт-
нерів, то національний економічний інтерес 
ми ще не навчилися артикулювати та відсто-
ювати. 
Спробуємо знайти відповідь на питання, 

що ж важливіше з т. зору державної політи-
ки: економічний ріст чи антикорупційна ді-
яльність, яка начебто має забезпечити еко-
номічне зростання? В умовах обмеженості 
ресурсів це прикладне питання є надзвичай-
но актуальним при розстановці пріоритетів 
у державній політиці. Низка авторів, серед 
яких Боллен і Джекман [5, c.438], Брунк (у 
співавторстві) [6, c.459], Буркгарт (у співав-
торстві) [7, c.903], довели, що економічне 
зростання є головним чинником, який спри-
яє переходу до відкритого, демократичного 
суспільства, у т.ч. нетолерантного до коруп-
ції.  Економічний розвиток має наслідком 
зростання незалежного класу виробників, 
експертів, висококваліфікованих працівни-
ків та формування ефективних деперсоналі-
зованих інституцій, які сприяють реалізації 
прав ширшого кола громадян. Адаптуючи 
погляди Аджемоглу та Робінсона, викладе-
ні у класичній праці «Економічні джерела 

диктатури й демократії» [8], до українських 
реалій, отримуємо таку логіку еволюційно-
го поступу: внаслідок економічного росту 
ресурс отримують нові суб’єкти, які госпо-
дарюють більш ефективно, ніж старі еліти; 
еліти змушені домовлятися з новими грав-
цями, поступаючись своїми привілеями, але 
зберігаючи свій капітал, і тоді привілеї ста-
ють загальними правами; нові гравці разом 
з представниками інших громадянських ін-
ституцій (ліберальних, патріотичних, анти-
корупційних) переформатовують державні 
інституції, щоб убезпечити верховенство 
права та свій новий статус. На превеликий 
жаль, зворотній взаємозв’язок між демокра-
тичними інститутами та розвитком еконо-
міки прослідковується не завжди. Він зале-
жить від того, які саме інститути та інтереси 
візьмуть гору: наприклад, сьогодні у країнах 
західної демократії і в Україні гору бере со-
ціальний популізм (лівий лібералізм), який 
перерозподіляє ресурси на користь держав-
них соціальних програм і пригальмовує еко-
номіку.  Підсумуємо: боротьба з корупцією є 
наслідком економічного розвитку та станов-
лення правової держави, і ніяк не першо-
причиною економічного росту. 
Якщо економічний розвиток є необхід-

ною передумовою для протидії корупції, то 
що ж потрібно, щоб його забезпечити? Ке-
рівник програми «Трильйон доларів для 
України» Українського інституту майбут-
нього Андрій Ілларіонов підкреслює, що 
для цього державі слід забезпечити три го-
ловних складових:

 зовнішню безпеку;
 верховенство права (захист власності 

та результатів праці);
 оптимальний розмір держави в еко-

номіці у розумінні податкового навантажен-
ня та частини бюджетних видатків відносно 
ВВП (зараз цей показник складає 40-44% 
при оптимальних для України 15-17%) [9].
Пріоритетною серед зазначених складо-

вих є остання - зменшення розміру держави 
в економіці. Ми навели цю тезу, щоб зайвий 
раз підкреслити важливість економічної по-
літики для державного розвитку, оскільки 
зменшення податкового навантаження кон-
фліктує, наприклад, з постійно потребою 
збільшення державних видатків на діяль-
ність антикорупційних та інших правоохо-
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ронних органів. Разом з тим, слід визнати, 
що зменшення частки, яка перерозподіля-
ється на державні потреби, є вкрай важким 
завданням в умовах гарячої фази боротьби 
за незалежність (війни) з метрополією – Ро-
сією, що має десятикратну перевагу в озбро-
єннях.
Крім цього, забезпечення зовнішньої 

безпеки за сучасних умов розвитку еконо-
міки, збройних сил наразі можливе лише за 
активної підтримки західних партнерів – га-
рантів незалежності (ідеальним є входжен-
ня України до структур Північно-атлантич-
ної колективної безпеки). Аж тут потрапля-
ємо до нового замкненого кола: головною 
вимогою західних партнерів є ефективна 
антикорупційна діяльність, у т. ч. для за-
хисту інтересів своїх інвесторів. «Що добре 
для Дженерал Моторс, добре для Америки», 
- сказав на сенатських слуханнях у 1952 році 
президент GM  Чарльз Вілсон. Існування 
локального (українського) Дженерал Мо-
торс у плани Америки, звісно, не входить. А 
от ефективний антикорупційний суд та ме-
режа активістів, які боротимуться з місцеви-
ми олігархами, – входить.
Ще одним несприятливим фактором є 

те, що США (та багато інших юрисдикцій), 
а не Україна є «землею обітованою» для під-
приємництва. Будувати власний бізнес – до-
вга і копітка робота з далеко не гарантова-
ним результатом. Прагматичний бізнесмен 
перед роками невдячної праці та боротьби 
обирає … еміграцію. Натомість, саме бізнес-
мен має бути головною рушійною силою до 
розбудови демократії та економіки в Украї-
ні – саме він є головним бенефіціаром анти-
корупційної діяльності, бо найчастіше кон-
тактує з державою. Дозволимо висловити 
припущення, що найбільш наочним показ-
ником успішності, у тому числі, антикоруп-
ційної реформи є частка підприємців, які 
хочуть емігрувати з України.
Тепер уважніше придивімося до  

Corruption Perceptions Index (тут і далі – 
факти взято звідси [10]), щоб зрозуміти, що 
ефективна протидія корупції набагато біль-
ше залежить від багатства нації, а не від її 
політичного режиму. Найнижчі показники 
CPI мають Сирія (14 балів), Сомалі (12) та 
Південний Судан (12). Характерно, що в 

цих  країнах зараз практично не функціо-
нують формальні державні інституції (будь-
які, не лише демократичні), а їх економіки 
лежать у руїнах.  
Найкращі показники, навпаки, мають 

багаті країни із працюючим принципом 
верховенства права. Вище ми вже зазнача-
ли, що верховенство права є наслідком еко-
номічного багатства. Абсолютними лідера-
ми списку багато років залишаються Нова 
Зеландія та Данія (88 зі 100). Фінляндія —із 
85 балами посідає третю сходинку — разом 
із Сінгапуром, Швецією та Швейцарією.
Звідси чергове узагальнення – добрі 

державні інституції з міцним економічним 
базисом – це передумова для ефективного 
урядування і протидії корупції. Підкресли-
мо, що йдеться не завжди про демократичні 
інституції: Білорусь, з її ефективною (але ав-
торитарною) моделлю управління має кра-
щі показники СРІ за Україну. Добрі інститу-
ції є наслідком цілеспрямованого економіч-
ного розвитку, а не навпаки (економічний 
ріст не є безумовним наслідком гарних де-
мократичних інституцій). Спочатку еконо-
міка, потім інституції, потім антикорупція. 
Але лише міцний середній клас (підприєм-
ці), який бере відповідальність за урядуван-
ня, створює ту саму «нульову толерантність» 
і справді викорінює корупцію у стратегічній 
перспективі, оскільки, за Аджемоглу, авто-
ритаризм завжди схильний до персоналізо-
ваного перерозподілу благ на користь еліт. 
Самі лише інституції без економіки не 

працюють. Так, американці в Афганістані 
останні 20 років були зосереджені на розбу-
дові саме демократичних інституцій та осві-
ти. Це ліберально-демократичний підхід до 
реформування суспільства. Американські 
військові буквально роздавали готівку у від-
далених регіонах на побудову шкіл. Прак-
тично не відомі випадки, коли гроші при-
власнювали військові. Але демократичний 
уряд усе одно впав, а цивільні школи закри-
ли таліби. 
Правильним є також те, що самої еконо-

міки не достатньо для подолання корупції. 
Потрібні прозорі та зрозумілі правила та 
інституції, засновані на ідеях справедливос-
ті та рівності можливостей. Ці ідеї лежали 
в основі ліберальних політичних реформ 
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(революцій) та були предтечами демокра-
тичних систем. Невидима рука ринку, не 
пом’якшена ідеями загального суспільного 
блага, загальної залученості та громадян-
ського суспільства, набуває, часом, потвор-
них форм, що є відображенням темної сто-
рони прагнення людини до задоволення, 
споживання та домінування. Сирія, Лівія 
та Ірак мали великі економіки, що швид-
ко розвивалися (не в останню чергу через 
поклади вуглеводнів), але мали політичні 
системи «закритого типу», які обмежували 
права доступу до ресурсів (економічних, по-
літичних, освітніх) для більшості суспільних 
верств. Як наслідок – корупція та величезні 
соціальні розриви, які, зрештою, вилилися у 
криваві революції. Тобто ринкові відносини 
мають бути збалансовані ідеями просвітни-
цтва та сприяти формуванню самодостат-
ньої більшості - «середнього класу». У такий 
спосіб економічний розвиток отримує філо-
софський сенс (мету), а майнова нерівність 
компенсується перерозподілом на розвиток 
індивідууму (через освіту та самонавчання) 
та загальний добробут. Відсутність відкри-
тих інституцій пояснює, чому Південні  і 
Північна Кореї мають бали СРІ 61 і 18, від-
повідно, а зациклений лише на економіці 
Китай має 42 бали і поступається Південній 
Кореї. 
Відкритий доступ має наслідком залуче-

ність особи до участі в управлінні і сприяє 
формуванню демократії. Таке суспільство не 
визнає корупцію як явище, що суперечить 
його цінностям. Формально, такою є Укра-
їна, ст. 24 Конституції закріплює принцип 
рівності прав людини: «Громадяни мають 
рівні конституційні права і свободи та є рів-
ними перед законом».
Важливість інституцій у протидії коруп-

ції підтверджує той факт, що частина неде-
мократичних суспільств «закритого досту-
пу» має гарні показники з протидії корупції 
саме завдяки антикорупційним органам: за 
рахунок ефективного примусу. Це, напри-
клад, Білорусія, Китай, так починав Сінга-
пур, а до цього Південна Корея, а до цього 
Японія. Це пояснює, чому ідеї просування 
вільного ринку чітко відокремлені від демо-
кратії: бізнес готовий працювати і з тирана-
ми, які забезпечують чіткі правила.

Прикметно, що серед лідерів рейтингу 
СРІ, як і рейтингів ВВП на душу населення, 
немає ані католицьких, ні православних, ні 
мусульманських держав («католицька» Ав-
стрія посідає 15-те місце, проте ця держава 
є своєрідним взірцем здорової секуляри-
зації суспільних відносин, а тому не може 
вважатися країною традиційних релігійних 
цінностей). Канонічна релігія сповідує вто-
ринність світу матеріального, та виховує… 
як це не парадоксально, толерантність до 
гріха навзамін принципу невідворотності 
покарання: усі ми грішні – маємо покаяти-
ся – отримаємо прощення. Матеріальна по-
жертва в храмі, особливо якщо церква не 
відділена від держави (Іран, царська Росія, 
Візантія), подаяння – це справжній екзис-
тенційний кошмар для антикорупційної ре-
форми. Релігійні держави  також мають сис-
тему правосуддя, де в основі – вірність Богу 
і відданість церкві, а не раціональна логічна 
справедливість права. Можливо, тому Сінга-
пур, Південна Корея (61) та Японія мають 
кращі показники СРІ за, наприклад, като-
лицьку Італію (53) (але більший показник 
вживання антидепресантів та суїцидів).

Висновки
Підсумовуючи, зазначимо:
- антикорупційна політика не може 

бути пріоритетним показником успішності 
суспільства, оскільки первинними є показ-
ники економічного розвитку;

- суспільства відкритого доступу з міц-
ними економіками, зрештою, природнім 
чином формують демократичні інститути та 
«нульову толерантність» до корупції, а отже, 
мають значні еволюційні переваги;

- пріоритетна увага до розбудови лише 
антикорупційних інституцій є, в тому числі, 
вимогою відкритого ринку, якому потрібен 
захист власності (зовнішньою вимогою);

- побудова міцного суспільства відкри-
того доступу (парадоксально) потребує вмін-
ня «закриватися» від обтяжливих вимог віль-
ного ринку задля розвитку економіки, але із 
опорою на базові цінності відкритого суспіль-
ства: свободу, прозорість та рівність умов, по-
вагу до прав і свобод особи та громадянина;

- показником успішності, у тому числі, 
антикорупційної реформи є частка підпри-
ємців, які хочуть емігрувати /залишитися в 
Україні.
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Polevyy V.I., Avsyeyevych V.P. 
ECONOMIC AND ANTI-CORRUPTION 
REFORM IN UKRAINE: DEFINING 

PRIORITIES IN STATE POLICY
The paper reveals the relationship between 

economic development, state policy to achieve 
it and the state of development of independent 
(impersonal) democratic institutions that help 
corruption reducing. The authors emphasize 
the strategic priority of achieving stable eco-
nomic development over the tactical task of 
counteracting corruption for today’s state poli-
cy. The authors determine the impact of build-
ing an “open” society on corruption and state 
institutions and analyze the possibility of apply-
ing such a concept in Ukrainian realities. They 
also analyze the inverse relationship between 
democratic institutions and economic develop-
ment. The article pays attention to the fact that 
the economics itself is not enough to overcome 
corruption. Transparent and clear rules and 
institutions based on the ideas of justice and 
equal opportunities are required. 

To conclude, the authors identify the most 
important aspects in achieving the goals of an-
ti-corruption policy in our country: 1) anti-cor-
ruption policy could not be a priority indica-
tor of society’s success, as the primary ones are 
indicators of economic development; 2) open 
access societies with strong economics, in the 
end, naturally form democratic institutions 
and “zero tolerance” for corruption, and there-
fore have signifi cant evolutionary advantages; 
3) priority attention to the development of only 
anti-corruption institutions is, inter alia, the re-
quirement of the open market, which requires 
protection of property (external requirement); 
4) building a strong open access society (para-
doxically) requires the ability to “close” from 
the burdensome requirements of the free mar-
ket for economics development, but based on 
the basic values   of an open society: freedom, 
transparency and equality, respect for human 
and civil rights and freedoms; 5) an indica-
tor of success, including of an anti-corruption 
reform, is the number of entrepreneurs who 
want to emigrate/stay in Ukraine. 

Key words: economic growth, democratic 
institutions, rule of law, comprehensive corrup-
tion counteraction.
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ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß ÞÂÅÍÀËÜÍ²É ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ² Â 
ÓÊÐÀ¯Í²: ÒÅÎÐÅÒÈ×ÍÈÉ Ï²ÄÕ²Ä ÄÎ ÏÐÎÁËÅÌÈ

У статті автор розглядає наукові підхо-
ди до особливостей запобігання ювенальній 
злочинності в Україні. Аналізуються роботи 
вчених з визначеного питання, надаються їх 
короткі характеристики. Визначаються пер-
спективні напрямки розвитку ювенального 
кримінального права та кримінології. Вка-
зується, що питання запобігання ювеналь-
ній злочинності (злочинності неповнолітніх) 
привертають увагу багатьох науковців, зали-
шаючись серед найбільш складних і дискусій-
них. Ці питання досліджуються як науков-
цями-кримінологами, так і представниками 
інших галузей наукового знання. У новітній 
період розвитку вітчизняної кримінології (з 
початку 1990-х років по теперішній час) під-
готовлено значну кількість наукових праць, 
у яких висвітлено різні аспекти запобігання 
такій злочинності, у тому числі обґрунтовано 
пропозиції стосовно заходів, спрямованих на 
її подолання. З огляду на це, для поглиблення 
та актуалізації наукових засад запобігання 
ювенальній злочинності на сучасному етапі 
потрібно аналізувати та систематизувати 
попередні наукові напрацювання щодо цієї 
тематики, які становлять підґрунтя для її 
подальшої розробки. Зважаючи на коло пи-
тань, які висвітлювалися у різних наукових 
працях щодо запобігання ювенальній злочин-
ності (злочинності неповнолітніх), ці наукові 
праці можна умовно згрупувати за предме-
том дослідження, що дозволить певною мірою 
структурувати наявні кримінологічні знання 
стосовно запобігання такій злочинності. Під-
сумовується, що протягом тривалого часу про-
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блема запобігання злочинності неповнолітніх 
осіб залишається актуальною для вчених та 
регулярно розробляється як у межах наукових 
статей, так і у дисертаційних роботах. При 
цьому низка питань потребує подальшої роз-
робки у зв’язку із рудиментарністю нині існу-
ючих кримінально-правових та кримінологіч-
них засобів та заходів. 
Ключові слова: неповнолітній, ювенальна 

злочинність, кримінологія, кримінальне пра-
во, теоретичний підхід, злочин, наукові заса-
ди.

Питання запобігання ювенальній злочин-
ності (злочинності неповнолітніх) приверта-
ють увагу багатьох науковців, залишаючись 
серед найбільш складних і дискусійних. Ці 
питання досліджуються як науковцями-кри-
мінологами, так і представниками інших га-
лузей наукового знання. У новітній період 
розвитку вітчизняної кримінології (з початку 
1990-х років по теперішній час) підготовле-
но значну кількість наукових праць, у яких 
висвітлено різні аспекти запобігання такій 
злочинності, у тому числі обґрунтовано про-
позиції стосовно заходів, спрямованих на її 
подолання. З огляду на це, для поглиблен-
ня та актуалізації наукових засад запобігання 
ювенальній злочинності на сучасному етапі 
потрібно проаналізувати та систематизувати 
попередні наукові напрацювання щодо цієї 
тематики, які становлять підґрунтя для її по-
дальшої розробки. Зважаючи на коло питань, 
які висвітлювалися у різних наукових працях 
щодо запобігання ювенальній злочинності 
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(злочинності неповнолітніх), ці наукові праці 
можна умовно згрупувати за предметом дослі-
дження, що дозволить певною мірою структу-
рувати наявні кримінологічні знання стосов-
но запобігання такій злочинності.
Насамперед варто відзначити наукові пра-

ці, спеціально присвячені комплексному кри-
мінологічному дослідженню злочинності не-
повнолітніх та основних питань запобігання 
цьому виду злочинності. Зокрема, серед таких 
наукових праць вирізняється ґрунтовністю 
докторська дисертація Н.С. Юзікової «Зло-
чинність неповнолітніх: закономірності роз-
витку, теорія та практика запобігання і проти-
дії їй в Україні» (2017 р.). У цій дисертації на-
ведено основні характеристики злочинності 
неповнолітніх як соціальної проблеми. У кон-
тексті закономірностей розвитку інститутів 
суспільства представлено кримінологічний 
аналіз особистості неповнолітнього, що вчи-
няє злочин. Запропоновано інституціональ-
но-особистісний підхід до пізнання детермі-
нації злочинності неповнолітніх. В окремому 
розділі роботи розглянуто такі питання, як: 
міжнародні правила, принципи, рекомендації 
щодо гуманізації національного законодавства 
у сфері запобігання і протидії злочинності не-
повнолітніх; зарубіжний досвід програмного 
забезпечення запобігання та протидії злочин-
ності неповнолітніх; гуманістичні засади та 
структура сучасної української державної по-
літики запобігання злочинності неповноліт-
ніх; заходи кримінально-правового характеру 
щодо неповнолітніх; концептуальні основи 
програмного забезпечення запобігання зло-
чинності неповнолітніх. За результатами про-
веденого дослідження вчена запропонувала, 
зокрема, Типову програму запобігання зло-
чинності неповнолітніх із закріпленням у та-
кій програмі комплексу заходів, спрямованих 
на захист інтересів неповнолітніх, суспільства 
і держави від негативних посягань та дії кри-
міногенних факторів, створення прийнятних 
умов для повноцінного розвитку та самореалі-
зації молодого покоління [1].
У теоретичній площині також заслуговує 

на увагу захищена у 2018 році дисертаційна 
робота М.В. Гричанюк «Механізм протидії 
злочинності неповнолітніх», у якій представ-
лено авторський погляд на концепцію такого 
механізму. У рамках зазначеного досліджен-

ня під цим механізмом запропоновано розу-
міти взаємодію елементів у межах конкрет-
ної системи заходів політичного, правового, 
організаційно-управлінського, ідеологічного, 
соціально-психологічного та іншого характе-
ру, що є сукупністю форм, методів і засобів, 
за допомогою яких органами кримінальної 
юстиції, спеціальними установами, органами 
і службами у справах дітей здійснюється різ-
номанітна діяльність, спрямована на виявлен-
ня, усунення або нейтралізацію найширшого 
кола причин і умов, що сприяють вчиненню 
злочинів неповнолітніми, поновлення їх за-
конних прав та інтересів, а також усунення 
наслідків злочинних діянь. До елементів ме-
ханізму протидії злочинності віднесено: цілі, 
завдання, суб’єкти, об’єкти, рівні, принципи, 
правове забезпечення цієї діяльності та на-
прями її вдосконалення. На основі такого 
підходу авторкою наведено пропозиції з удо-
сконалення функціонування вищевказаного 
механізму, зокрема щодо запровадження в 
Україні інститутів ювенальної юстиції та вдо-
сконалення діяльності відповідних підрозді-
лів Національної поліції України [2, с. 4, 10-
14].
Серед наукових праць, що стосуються ба-

зових питань запобігання ювенальній злочин-
ності (злочинності неповнолітніх), слід відзна-
чити також дисертаційні роботи О.С. Мор-
гуна («Злочинність неповнолітніх як об’єкт 
кримінологічного дослідження», 2013 р.) та 
Р.О. Бундза («Особлива жорстокість як ознака 
злочиність, що вчиняються неповнолітніми: 
детермінанти та попередження»). У першій 
з названих праць узагальнено відмітні кримі-
нологічні риси злочинності неповнолітніх та 
охарактеризовано особливості організаційно-
профілактичної роботи з неповнолітніми осо-
бами, що вчиняють злочини [3]. Друга з на-
званих праць охоплює вивчення злочинності 
неповнолітніх загалом та злочинів, вчинених 
ними з особливою жорстокістю, а також де-
термінант формування особистості неповно-
літніх, що вчиняють такі злочини, та напря-
мів запобігання їм на загальносоціальному, 
спеціально-кримінологічному та індивідуаль-
ному рівнях [4].
Для формування наукових засад запобі-

гання ювенальній злочинності доволі значу-
щою є й докторська дисертація С.Ф. Денисова 
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«Злочинність кримінально активної частини 
молоді та її запобігання в Україні». У зазначе-
ній роботі автор оперує поняттями «злочин-
ність кримінально активної частини молоді» та 
«молодіжна злочинність». При цьому поняття 
кримінально активної частини молоді слугує 
для позначення якісно-кількісної специфіки 
злочинів, вчинених на території різних дер-
жав (міждержавних утворень та спільнот або 
ж територіальних складових держави: регіо-
нів, областей, районів тощо) представниками 
певної підгрупи молоді – вікового континген-
ту 18–29 років. Під молодіжною злочинністю 
науковець розуміє сукупність злочинів, вчи-
нених за певний проміжок часу на певній те-
риторії особами у віці 14-35 років, і сукупність 
учасників цих злочинів у тому самому віці [5, 
с. 11-12]. Оскільки в такому розумінні поняття 
молодіжної злочинності за обсягом включає 
в себе ювенальну злочинність (злочинність 
неповнолітніх), обґрунтовані в цій роботі на-
укові положення щодо молодіжної злочин-
ності та її запобігання варто враховувати у й 
ракурсі спеціального дослідження механізму 
ювенальної злочинності.
Поряд із названими вище науковими 

працями, що стосуються більшості базових 
питань запобігання ювенальній злочинності, 
наявна й велика кількість наукових праць, у 
яких досліджено окремі аспекти цієї темати-
ки.
Зокрема, такими є дисертаційні роботи і 

монографії, присвячені формуванню кримі-
нологічної характеристики та забезпеченню 
протидії (запобігання) окремих видів (груп) 
злочинів, що вчиняються неповнолітніми осо-
бами. Серед цих досліджень варто назвати 
праці М.М. Корчового («Кримінологічні про-
блеми боротьби зі згвалтуваннями, вчинюва-
ними неповнолітніми», 2000 р.) [6], Д.П. Смо-
ленського («Групова корислива злочинність 
неповнолітніх: кримінологічне дослідження», 
2011 р.) [7], І.В. Баклан («Кримінологічна ха-
рактеристика та попередження злочинів у 
сфері обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин, їх аналогів або прекурсорів, що 
вчинюються неповнолітніми», 2007 р.) [8], 
В.В. Голіни («Кримінологічна характеристи-
ка злочинів проти життя та здоров’я особи, 
що вчиняються неповнолітніми», 2007 р.) [9], 
Д.В. Петрова («Кримінологічна характерис-

тика та запобігання грабежам і розбоям, що 
вчиняються неповнолітніми у громадських 
місцях», 2014 р.) [10], К.О. Павлишин («Кра-
діжки, вчинені неповнолітніми: криміноло-
гічний аналіз», 2019 р.) [11].
У зазначеному контексті варто відзначити 

також дисертаційне дослідження Н.В. Яниць-
кої «Групова корисливо-насильницька зло-
чинність молоді та її попередження». У рам-
ках цього дослідження виділено дві вікові гру-
пи злочинців: 14-17 і 18-28 років, що обумов-
лено особливостями їх фізичного й соціально-
психологічного розвитку. Зважаючи на це, 
наведені в цій роботі положення і висновки 
у відповідній частині можуть враховуватись 
й при подальшому науковому опрацюванні 
проблем ювенальної злочинності. Зокрема, 
це стосується кримінологічної характеристи-
ки групової корисливо-насильницької зло-
чинності молоді, а також визначення загаль-
носоціальних, спеціально-кримінологічних та 
віктимологічних заходів, спрямованих на по-
передження такої злочинності [12].
Ще одна група наукових праць присвя-

чена кримінологічній характеристиці та пи-
танням запобігання злочинів, що вчиняються 
певними категоріями неповнолітніх осіб. У 
ракурсі цих досліджень автори зосереджують 
основну увагу на особистості різних категорій 
неповнолітніх злочинців, виокремлюючи їх за 
певною ознакою (стать, перебування у певно-
му стані і ін.). Такий підхід застосовано у нау-
кових працях О.С. Стеблинської («Запобіган-
ня злочинам, які вчиняються неповнолітніми 
в стані сп’яніння», 2008 р.) [13], О.І. Немчен-
ка («Запобігання злочинам, що вчиняються 
неповнолітніми з психічними відхилення-
ми: кримінологічні засади», 2011 р.) [14],-
Н.С. Скриннікової («Кримінологічна характе-
ристика та запобігання злочинам, що вчиню-
ються неповнолітніми жіночої статі», 2012 р.) 
[15], М.М. Кушніра («Запобігання корисли-
во-насильницьким злочинам, що вчиняють-
ся неповнолітніми особами жіночої статі в 
Україні», 2017 р.) [16], В.В. Голіни та М.О. 
Маршуби («Кримінологічна характеристи-
ка особистості неповнолітнього корисно-на-
сильницького злочинця в Україні», 2014 р.) 
[17], О.М. Чебан («Злочинність безпритуль-
них неповнолітніх осіб: кримінологічна ха-
рактеристика та шляхи запобігання», 2015 р.) 
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[18], І.М. Копотуна («Правові та організаційні 
основи запобігання злочинам, що вчиняються 
молодіжними футбольними угрупованнями в 
Україні», 2016 р.) [19], І.Г. Лубенець («Насиль-
ство (булінг) у шкільному середовищі: криміно-
логічна характеристика та заходи запобігання», 
2019 р.) [20], О.О. Пустового («Кримінологічні 
засади запобігання злочинам, що вчиняються 
безпритульними та бездоглядними дітьми в 
Україні», 2019 р.) [21].
Звертаючись до проблематики запобіган-

ня ювенальній злочинності (злочинності не-
повнолітніх), деякі автори акцентують увагу 
на регіональних (територіальних) особливос-
тях. Зокрема, у цьому контексті слід відзначити 
монографію за загальною редакцією В.В. Голіни 
та В.Д. Ємельянова «Кримінологічні проблеми 
попередження злочинності неповнолітніх у 
великому місті: досвід конкретно-соціологіч-
ного дослідження» (2006 р.) [22] та дисертацію 
Ю.А. Абросімової «Злочинність неповноліт-
ніх та запобігання їй на регіональному рівні» 
(2009 р.) [23].
Характеризуючи стан наукової розробки 

проблеми запобігання ювенальній злочин-
ності не можна обійти увагою і низку науко-
вих праць, присвячених дослідженню діяль-
ності (ролі) окремих органів, установ, інсти-
туцій та інших суб’єктів стосовно запобігання 
цьому виду злочинності.
Зокрема, у дисертаційній роботі Т.Л. Каль-

ченко досліджено організаційно-правові заса-
ди діяльності спеціальних органів та установ 
як суб’єктів попередження злочинності не-
повнолітніх (підрозділи кримінальної міліції 
у справах неповнолітніх, школи та професій-
ні училища соціальної реабілітації неповно-
літніх, центри медико-соціальної реабілітації 
неповнолітніх, приймальники-розподільни-
ки і виховно-трудові колонії для неповно-
літніх, притулки, і ін.). Наведено пропозиції 
щодо вдосконалення діяльності зазначених 
суб’єктів, а також опрацьовано питання сто-
совно принципів, форм та напрямів взаємодії 
цих органів з громадськістю [24].
Більш детально питання діяльності на-

вчальних закладів щодо запобігання злочин-
ності неповнолітніх одержали розробку у ди-
сертації Л.С. Дубчак. У цій роботі представ-
лено комплексний кримінологічний аналіз 
діяльності навчальних закладів різних типів 

і рівнів акредитації як суб’єктів запобігання 
злочинності неповнолітніх в Україні. Вияв-
лено основні недоліки у діяльності загаль-
ноосвітніх, професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів, які перешкоджають 
успішному запобіганню протиправної пове-
дінки неповнолітніх. Запропоновано систему 
ранньопрофілактичної роботи навчальних за-
кладів з неповнолітніми та розроблено про-
позиції стосовно вдосконалення вітчизняно-
го законодавства, яке регулює діяльність на-
вчальних закладів за відповідним напрямом 
[25].
У ракурсі дослідження інституційної 

(суб’єктної) складової механізму запобігання 
ювенальній злочинності певний інтерес ста-
новлять і окремі положення, викладені у ди-
сертаційних роботах О.Г. Колба («Профілак-
тика правопорушень серед неповнолітніх у 
слідчих ізоляторах МВС України», 1997 р.) [26] 
та Ю.С. Завгородньої («Сучасні тенденції зло-
чинності дітей та діяльність органів внутріш-
ніх справ щодо її запобігання», 2010 р.) [27].
З урахуванням визнання на державно-

му рівні необхідності реформування системи 
юстиції щодо неповнолітніх окремої уваги 
заслуговує дисертаційне дослідження І.М. Ми-
хайлової «Ювенальна юстиція в системі запо-
бігання злочинам неповнолітніх» (2015 р.). 
Оперуючи поняттям «ювенальна юстиція», 
авторка запропонувала його визначення як 
системи суспільних інститутів, діяльність яких 
спрямована на захист прав дитини, правовий 
і соціальний вплив на дитину та її оточення з 
використанням можливостей державних (су-
дів, правоохоронних органів, служб у справах 
дітей, соціальних служб для дітей і молоді) 
структур і громадських організацій (адвокату-
ри, дитячих фондів), а також волонтерських 
рухів, з метою запобігання вчиненню ними 
протиправних діянь та соціальну реабіліта-
цію неповнолітніх правопорушників. Обґрун-
товано авторське бачення щодо формування 
та розвитку системи ювенальної юстиції в 
Україні. А саме, за висновком дослідниці таку 
систему мають становити: ювенальний суд як 
базовий орган у системі ювенальної юстиції; 
прокурори у справах неповнолітніх; адвокати 
у справах неповнолітніх; працівники кримі-
нальної міліції у справах дітей МВС України; 
слідчі, які здійснюють провадження у справах 
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неповнолітніх; соціальні працівники; служ-
ба пробації у складі кримінально-виконавчої 
інспекції Державної пенітенціарної служби 
України; органи та установи для дітей Дер-
жавної пенітенціарної служби України; ко-
ординатори та ведучі програм з відновного 
правосуддя; психологи й фахівці-медики, які 
працюють з неповнолітніми правопорушни-
ками; вчителі, вихователі, соціальні педагоги, 
які працюють з дітьми та дітьми-правопоруш-
никами [28]. 
Серед наукових праць, присвячених до-

слідженню інституційної (суб’єктної) складо-
вої у запобіганні ювенальній злочинності, слід 
відзначити й дисертаційну роботу А.А. Коре-
нюк «Взаємодія органів пробації з релігійни-
ми організаціями у запобіганні рецидивним 
злочинам неповнолітніх в Україні» (2019 р.). 
За результатами проведеного дослідження 
авторкою, зокрема, виокремлено різні фор-
ми взаємодії органів пробації з релігійними 
організаціями у запобіганні рецидивним зло-
чинам неповнолітніх. Запропоновано шляхи 
вдосконалення практичної діяльності органів 
пробації та релігійних організацій у сфері бо-
ротьби із рецидивною злочинністю неповно-
літніх, яке, за висновком авторки, має відбу-
ватися на трьох рівнях: державному, громад-
ському та особистісному [29].
Поряд із цим вирізняється оригінальніс-

тю наукова позиція Н.М. Градецької щодо 
віднесення до кола суб’єктів запобігання зло-
чинності неповнолітніх такого соціального 
інституту, як сім’я. У дисертаційний роботі 
цієї дослідниці на основі аналізу поглядів ві-
тчизняних правників на інститут сім’ї пред-
ставлено його визначення та розкрито теоре-
тичний аспект функцій, завдань і ролі сім’ї в 
життєдіяльності суспільства, основні напрями 
її діяльності щодо запобігання злочинності, 
забезпечення нормального фізичного, мо-
рального, інтелектуального розвитку дитини 
як повноцінного члена суспільства. Водночас 
наголошено на особливому значенні вихов-
ної функції сім’ї, яка передбачає формування 
комплексу запобіжних заходів, що протисто-
ять антигромадській поведінці неповноліт-
нього та вчиненню ним злочинів [30].
Про роль сім’ї у контексті проблеми зло-

чинності неповнолітніх йдеться і в моногра-
фічному дослідженні Г.Д. Дідківської «Кри-

міногенність сім’ї як фактор злочинності не-
повнолітніх». У цій монографії висвітлено осо-
бливості проблем сучасної сім’ї, причинний 
комплекс криміногенний фактор сімейної 
сфери і механізм їх впливу на злочинність не-
повнолітніх, що дає можливість суб’єктам про-
філактики вже на ранніх стадіях деформації сі-
мейних стосунків проводити заходи щодо по-
передження злочинності неповнолітніх [31].
Досліджуючи сукупність детермінант юве-

нальної злочинності (злочинності неповноліт-
ніх), а також можливі заходи її запобігання, 
науковці-кримінологи небезпідставно при-
діляють особливу увагу питанню щодо ролі 
засобів масової інформації у формуванні зло-
чинної та правомірної поведінки неповноліт-
ніх. При цьому усвідомлення важливості цих 
питань обумовлено підготовку кількох дисер-
таційних робіт, спеціально присвячених цій 
тематиці. Першою серед них стала дисертація 
О.І. Бугери «Проблеми використання засобів 
масової інформації для запобігання злочинів 
серед неповнолітніх» (2006 р.). У цьому дослі-
дженні представлена кримінологічна оцінка 
недоліків діяльності засобів масової інфор-
мації, що сприяють злочинності серед непо-
внолітніх, підкреслено зв’язок між деструк-
тивним впливом засобів масової інформації 
та протиправною поведінкою неповнолітніх. 
Запропоновано заходи загальносоціального 
та спеціально-кримінологічного запобігання 
злочинів неповнолітніх шляхом удосконален-
ня роботи засобів масової інформації [32].
Таким чином, проведене дослідження 

дозволило підсумувати, що протягом трива-
лого часу проблема запобігання злочинності 
неповнолітніх осіб залишається актуальною 
для вчених та регулярно розробляється як у 
межах наукових статей, так і у дисертаційних 
роботах. При цьому низка питань потребує 
подальшої розробки у зв’язку із рудиментар-
ністю нині існуючих кримінально-правових 
та кримінологічних засобів та заходів. 
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SUMMARY 
In the article the author considers scientifi c 

approaches to the peculiarities of juvenile crime 
prevention in Ukraine. The works of scientists 
on a particular issue are analyzed, their brief 
characteristics are given. Perspective directions 
of development of juvenile criminal law and 
criminology are determined. It is pointed out that 
the prevention of juvenile delinquency (juvenile 
delinquency) attracts the attention of many 
scholars, remaining among the most diffi cult and 
controversial. These issues are studied both by 
criminologists and representatives of other fi elds 
of scientifi c knowledge. In the recent period of 
development of domestic criminology (from the 
early 1990s to the present), a signifi cant number 
of scientifi c papers have been prepared, which 
cover various aspects of preventing such crime, 
including proposals for measures to combat it. 
In view of this, in order to deepen and update 
the scientifi c basis for the prevention of juvenile 
delinquency at the present stage, it is necessary 
to analyze and systematize previous scientifi c 
developments on this topic, which form the basis 
for its further development. Given the range of 
issues covered in various scientifi c papers on 
the prevention of juvenile delinquency (juvenile 
delinquency), these scientifi c papers can be 
grouped by subject, which will to some extent 
structure the existing criminological knowledge 
on the prevention of such crime. It is concluded 
that for a long time the problem of juvenile 
delinquency prevention remains relevant for 
scientists and is regularly developed both in 
scientifi c articles and in dissertations. However, 
a number of issues need to be further developed 
due to the rudimentary nature of existing criminal 
law and criminological tools and measures. 

Key words: juvenile, juvenile delinquency, 
criminology, criminal law, theoretical approach, 
crime, scientifi c principles.
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ÏÎÐßÄÊÓ ÑÒ. 615 ÊÏÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У науковій статті розглянуті теоретико-
правові питання оцінки допустимості доказів, 
які отримані у порядку ст. 615 КПК Украї-
ни. Визначено, що проаналізовані положення 
кримінального процесуального закону не пе-
редбачають як подальшого судового контролю 
за рішеннями, прийнятими у встановленому 
ними порядку, так і механізму оскарження 
відповідних рішень прокурора. Встановлено, за 
таких умов, єдиною гарантією законності та 
обґрунтованості рішень, прийнятих у межах 
особливого режиму досудового розслідування, 
залишається судова оцінка правомірності за-
стосування положень ст. 615 КПК України за 
результатами судового розгляду кримінально-
го провадження при здійсненні оцінки доказів 
у нарадчій кімнаті під час ухвалення судового 
рішення. 
Визначені фактори, які пов’язані з не 

можливістю реалізації слідчим суддею сво-
їх обов’язків та вичерпний перелік повнова-
жень, що можуть бути делеговані прокурору в 
разі неможливості виконання слідчим суддею 
функції судового контролю під час здійснення 
досудового розслідування в умовах особливого 
режиму. Проаналізовано положення ст. 615 
КПК України, що дозволяє виділити низку 
критеріїв допустимості доказів, отриманих у 
межах встановленого нею правового порядку. 
Їх вивчення дає підстави стверджувати, що 
чинна нормативна модель особливого режи-
му досудового розслідування передбачає делегу-
вання прокурору повноважень щодо надання 
дозволів на проведення тих процесуальних 
дій, що найбільше обмежують конституційні 
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права особи. Встановлено, що такий процесу-
альний порядок може викликати зауваження, 
адже виглядає досить нелогічною ситуація, за 
якої прокурор може самостійно прийняти рі-
шення про проведення обшуку, однак має звер-
нутися до слідчого судді із клопотанням про 
проведення огляду або слідчого експерименту 
у житлі чи іншому володінні особи (за відсут-
ності згоди його володільця), тобто слідчих 
(розшукових) дій, які за своєю сутністю є зна-
чно менш інтрузивними.
Ключові слова: особливий режим досудо-

вого розслідування, судовий контроль, слідчий 
суддя, прокурор, слідчі (розшукові) дії, негласні 
слідчі розшукові дії. 

Постановка проблеми
Реалізація завдань, передбачених ст. 2 

КПК України, багато в чому залежить від 
своєчасного, повного, успішного та якісно-
го проведення слідчих (розшукових) дій. 
З огляду на те, що зазначені процесуальні 
дії є основним способом збирання доказів у 
кримінальному провадженні, цим цілком по-
яснюється підвищений інтерес науковців до 
питань, які пов’язані з їх нормативно-право-
вою регламентацією та практикою реаліза-
ції. Між тим, в умовах дії особливих правових 
режимів традиційні засоби розслідування у 
багатьох випадках не дозволяють досягти ба-
жаного результату, ведуть до втрати доказів, 
а іноді ставлять під загрозу життя та здоров’я 
учасників кримінального провадження. З 
огляду на що, питання удосконалення про-
ведення невідкладних слідчих (розшукових) 
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дій у частині їх адаптації до потреб прове-
дення досудового розслідування на місце-
вості (адміністративній території), на якій діє 
правовий режим воєнного, надзвичайного 
стану, проведення АТО чи заходів із забез-
печення національної безпеки і оборони, від-
січі і стримування збройної агресії Російської 
Федерації та/або інших держав проти Украї-
ни в теперішній час залишаються надзвичай-
но актуальними.

Аналіз останніх досліджень                       
та публікацій

Проблеми оцінки допустимості доказів, 
отриманих у порядку ст. 615 КПК України 
у надзвичайних правових режимах у кри-
мінальній процесуальній доктрині, на сьо-
годні досліджені фрагментарно. Окремим 
аспектам вказаної проблематики присвя-
чені роботи Г.О. Ганової, В.М. Григорьєва, 
О.В. Капліної, А.Г. Каткової, О.В. Лазукової, 
М.О.Лисенково, А.В. Матіоса, О.В. Одерія, 
О.М. Толочко, І.В. Савєльєвої, М.С. Ціцкірі-
дзе та інших. 
Проте, комплексного дослідження оцін-

ки допустимості доказів, отриманих у поряд-
ку ст. 615 КПК України, у вітчизняній кримі-
нальній процесуальній науці ще не здійсню-
валось.

Метою та завданням статті є досягнення 
наукового результату у вигляді теоретичних 
положень та практичних рекомендацій щодо 
оцінки допустимості доказів, отриманих у 
порядку ст. 615 КПК України.

Виклад основного матеріалу
Законом України № 1422-IХ «Про вне-

сення змін до Кримінального процесуаль-
ного кодексу України щодо вдосконалення 
окремих положень у зв’язку із здійсненням 
спеціального досудового розслідування» у ст. 
615 КПК України Розділу IX1 були внесені 
зміни. Відповідно до її положень, на місце-
вості (адміністративній території), на якій діє 
правовий режим воєнного, надзвичайного 
стану, проведення антитерористичної опе-
рації (АТО) чи заходів із забезпечення наці-
ональної безпеки і оборони, відсічі і стриму-
вання збройної агресії Російської Федерації 
та/або інших держав проти України в разі 

неможливості виконання у встановлені зако-
ном строки слідчим суддею повноважень, пе-
редбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 
189, 233, 234, 235, 245, 247, 248 та 294 КПК 
України, а також повноважень щодо обран-
ня запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою на строк до 30 діб до осіб, які пі-
дозрюються у вчиненні злочинів, передбаче-
них статтями 109-115, 121, 127, 146, 146-1, 147, 
152, 153, 185, 186, 187 189-191, 201, 258-258-5, 
260-263-1, 294, 348, 349, 365, 377-379, 402-444 
Кримінального кодексу України, ці повнова-
ження виконує керівник відповідного органу 
прокуратури. Таким чином, кримінальним 
процесуальним законом визначено вичерп-
ний перелік повноважень, що можуть бути 
делеговані прокурору в разі неможливості 
виконання слідчим суддею функції судового 
контролю під час здійснення досудового роз-
слідування в умовах особливого режиму, а 
саме: 1) розгляд та вирішення клопотань про 
тимчасовий доступ до речей і документів;-
2) розгляд та вирішення клопотань про на-
дання дозволу на проведення обшуку в жит-
лі чи іншому володінні особи; 3) розгляд та 
вирішення клопотань про надання дозволу 
на проведення негласних слідчих (розшу-
кових) дій; 4) розгляд та вирішення клопо-
тань про застосування запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою на строк до 30 
діб до осіб, які підозрюються у вчиненні зло-
чинів, передбачених статтями 109-115, 121, 
127, 146, 146-1, 147, 152, 153, 185, 186, 187 
189-191, 201, 258-258-5, 260-263-1, 294, 348, 
349, 365, 377-379, 402-444 Кримінального ко-
дексу України. Враховуючи той факт, що три 
із чотирьох делегованих прокурору повнова-
жень слідчого судді безпосередньо пов’язані 
зі збиранням доказів у кримінальному про-
вадженні, питання оцінки судом допустимос-
ті доказів, отриманих у порядку ст. 615 КПК 
України, видається доволі актуальним. 
Аналізовані положення кримінального 

процесуального закону не передбачають як 
подальшого судового контролю за рішення-
ми, прийнятими у встановленому ними по-
рядку, так і механізму оскарження відповід-
них рішень прокурора. За таких умов, єди-
ною гарантією законності та обґрунтованості 
рішень, прийнятих у межах особливого ре-
жиму досудового розслідування, залишаєть-
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ся судова оцінка правомірності застосування 
положень ст. 615 КПК України за результа-
тами судового розгляду кримінального про-
вадження при здійсненні оцінки доказів у 
нарадчій кімнаті під час ухвалення судово-
го рішення. У літературі ця проблема була 
констатована, але детально не досліджувала-
ся [1, с. 138]. Аналіз положень ст. 615 КПК 
України дозволяє виділити низку критері-
їв допустимості доказів, отриманих у меж-
ах встановленого нею правового порядку:-
1) проголошення на певній місцевості (ад-
міністративній території) правового режиму 
воєнного, надзвичайного стану або режиму 
проведення антитерористичної операції;-
2) неможливість виконання у встановлені 
законом строки слідчим суддею окремих 
повноважень; 3) належний суб’єкт реаліза-
ції делегованих повноважень; 4) отримання 
доказів у межах реалізації лише тих повно-
важень, що прямо передбачені диспозицією 
ст. 615 КПК України. 
Проголошення на певній місцевості (ад-

міністративній території) правового режиму 
воєнного, надзвичайного стану або режиму 
проведення антитерористичної операції. Під 
час здійснення досудового розслідування в 
умовах надзвичайного, воєнного стану, про-
ведення АТО процесуальний порядок при-
йняття вищевказаних кримінальних проце-
суальних рішень, встановлений ст. 615 КПК 
України, може бути застосований лише у ви-
падку, якщо місце проведення досудового 
розслідування кримінального провадження, 
визначене відповідно до ст. 218 КПК, від-
носиться до місцевості, на якій оголошено 
відповідний правовий режим. Порядок вве-
дення та припинення правових режимів во-
єнного, надзвичайного стану, а також режи-
му проведення АТО визначається Законами 
України «Про правовий режим воєнного ста-
ну» та «Про правовий режим надзвичайного 
стану», «Про боротьбу з тероризмом» відпо-
відно. 
Принципового значення в цьому ключі 

набуває дотримання часових меж реаліза-
ції прокурором делегованих повноважень. 
Логічно, що прокурор має право їх здійсни-
ти лише з моменту введення на відповідній 
місцевості правового режиму воєнного або 
надзвичайного стану і до моменту його при-

пинення. На практиці може виникнути си-
туація, коли на момент прийняття прокуро-
ром передбачених законом рішень на певній 
території діяв особливий правовий режим, 
а на момент їх виконання він був уже при-
пинений. Вбачається, що виконання відпо-
відних постанов прокурора в межах строку 
їх дії після припинення особливого право-
вого режиму є правомірним, адже саме про-
цесуальне рішення прийняте відповідно до 
вимог КПК України. Неможливість вико-
нання у встановлені законом строки слідчим 
суддею повноважень, передбачених ст. 615 
КПК України. Аналіз диспозиції норм ст. 615 
КПК України дозволяє стверджувати, що 
ключовою умовою делегування прокурору 
повноважень слідчого судді є неможливість 
їх виконання останнім під час здійснення до-
судового розслідування в умовах воєнного, 
надзвичайного стану або у районі проведен-
ня АТО. У літературі звертається увага на те, 
що чинним законодавством не визначено ані 
суб’єкта, ані порядок встановлення неможли-
вості виконання у встановлені законом стро-
ки слідчим суддею повноважень, передбаче-
них ст.ст. 163, 164, 234, 235, 247 та 248 КПК 
України [2]. Телеологічне тлумачення норм 
розділу IX1 КПК України дозволяє дійти 
висновку, що застосування цих правополо-
жень законодавець пов’язує із потенційною 
загрозою активних бойових дій, особливо 
тяжких надзвичайних ситуацій техногенно-
го та природного характеру, а також інших 
суспільно небезпечних явищ, що загрожують 
життю та здоров’ю громадян, наявність яких 
є підставою введення відповідних правових 
режимів. Зрозуміло, що повна реалізація 
всіх гарантій захисту прав та свобод за таких 
умов не є можливою і делегування окремих 
повноважень слідчого судді прокурору ви-
ступає запорукою ефективного виконання 
завдань кримінального судочинства в таких 
випадках.
Лише наявність обставин непереборної 

сили може бути підставою для застосування 
кримінального процесуального механізму 
прийняття рішень, передбаченого ст. 615 
КПК України. Сам лише факт оголошення 
на певній території режиму надзвичайного, 
воєнного стану або проведення АТО не є 
достатнім для виконання прокурором деле-
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гованих повноважень. У разі, якщо в період 
дії воєнного, надзвичайного стану судовий 
орган здійснює свою роботу за штатним роз-
кладом і слідчий суддя здатен реалізувати 
функцію судового контролю у відповідно-
му кримінальному провадженні, виконання 
його повноважень прокурором у порядку, 
передбаченому ст. 615 КПК України, не є ви-
правданим. 
Так само не підлягають застосуванню від-

повідні правоположення КПК у разі, якщо 
слідчим суддею було порушено строки роз-
гляду клопотання з причин, що не пов’язані 
із підставами запровадження на території 
України або в окремих її місцевостях режиму 
воєнного або надзвичайного стану. У судовій 
практиці наявні приклади, коли у підсумко-
вому рішенні, судом надана ґрунтовна і несу-
перечлива оцінка правомірності застосуван-
ня прокурором положень ст. 615 КПК Укра-
їни під час здійснення досудового розсліду-
вання. Зокрема, у вироку Новоайдарського 
районного суду Луганської області було кон-
статовано неможливість виконання слідчим 
суддею суду апеляційної інстанції повнова-
жень щодо надання дозволів на проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій у зв’язку 
із тим, що в приміщенні Апеляційного суду 
Донецької області (м. Артемівськ) не створе-
но режимно-секретний відділ [3]. Належний 
суб’єкт реалізації делегованих повноважень. 
«Відповідним» прокурором у контексті-
ст. 615 КПК України є прокурор, який здій-
снює процесуальне керівництво у відповід-
ному кримінальному провадженні (п. 3.1 
Інструкції «Про порядок превентивного за-
тримання у районі проведення антитеро-
ристичної операції осіб, причетних до теро-
ристичної діяльності, та особливого режиму 
досудового розслідування в умовах воєнного, 
надзвичайного стану або в районі проведен-
ня антитерористичної операції», затвердже-
ної наказом Міністерства внутрішніх справ 
України, Генеральної прокуратури України, 
Служби безпеки України від 26.08.2014 р.-
№ 872/88/537).

 Встановлений законом перелік повно-
важень слідчого судді, що можуть бути ви-
конані прокурором у разі неможливості їх 
виконання слідчим суддею, є вичерпним і 
розширеному тлумаченню не підлягає. Його 

аналіз дає підстави стверджувати, що чинна 
нормативна модель особливого режиму досу-
дового розслідування передбачає делегуван-
ня прокурору повноважень щодо надання 
дозволів на проведення тих процесуальних 
дій, що найбільше обмежують конституційні 
права особи. Такий процесуальний порядок 
може викликати зауваження, адже виглядає 
досить нелогічною ситуація, за якої проку-
рор може самостійно прийняти рішення про 
проведення обшуку, однак має звернутися 
до слідчого судді із клопотанням про про-
ведення огляду або слідчого експерименту у 
житлі чи іншому володінні особи (за відсут-
ності згоди його володільця), тобто слідчих 
(розшукових) дій, які за своєю сутністю є 
значно менш інтрузивними. Утім, цей аспект 
має бути висвітлений у межах більш ґрунтов-
них досліджень. 
Положення ст. 615 КПК видаються дещо 

недосконалими й у контексті юридичної тех-
ніки їх формулювання. Визначаючи пере-
лік делегованих повноважень, законодавець 
посилається на статті кримінального про-
цесуального закону, якими регламентовано 
процесуальний порядок їх реалізації. І тут 
можуть виникнути певні проблеми. Так, на-
приклад, у ст. 615 КПК передбачена можли-
вість виконання прокурором повноважень із 
надання дозволів на обшук житла чи іншого 
володіння особи, передбачених ст. 234, 235 
КПК України, але при цьому відсутня вказів-
ка на ч. 3 ст. 233 КПК України, яка встанов-
лює повноваження слідчого судді із надання 
дозволу на проведення обшуку у житлі чи 
іншому володінні особи, що був розпочатий 
слідчим, прокурором у невідкладних випад-
ках, пов’язаних із врятуванням життя людей 
та майна чи з безпосереднім переслідуван-
ням осіб, які підозрюються у вчиненні зло-
чину. 
Цілком очевидно, що в умовах надзви-

чайного або воєнного стану існування «невід-
кладних випадків» може мати перманентний 
характер, що породжує необхідність вибору 
між правильною правовою процедурою на-
дання дозволу на проведення обшуку– тією, 
що передбачена ч.3 ст. 233 КПК, або тією, що 
передбачена ст. 234, 235 КПК і на яку є по-
силання у ст. 615. Адже в першому випадку 
слід буде звертатися до слідчого судді із кло-
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потанням про проведення обшуку, а в друго-
му – прокурор може реалізувати це дозвільне 
повноваження самостійно. Те саме стосується 
повноважень слідчого судді із затвердження 
результатів негласних слідчих (розшукових) 
дій, розпочатих у виняткових невідкладних 
випадках, пов’язаних із врятуванням життя 
людей та запобіганням вчиненню тяжкого 
або особливо тяжкого злочину (ч. 1,2 ст. 250 
КПК України), адже про повноваження слід-
чого судді, передбачене ст. 250 КПК Украї-
ни у переліку, встановленому у ст.615 КПК 
України також не згадується. О.В. Лазуко-
ва, досліджуючи це питання (у контексті ст. 
250 КПК України) зазначає, що делегована 
прокурору дозвільна функція слідчого суд-
ді в умовах дії особливих правових режимів 
виключає необхідність наступного судового 
контролю [1, с. 137]. 
Така позиція заслуговує на підтримку, 

втім, за чинної редакції ст. 615 КПК України 
із нею складно погодитись, адже в ній відсут-
ні посилання на статті КПК України, якими 
ці повноваження передбачені. 

Висновок
Саме тому, з метою усунення можливих 

суперечностей під час оцінки доказів, отри-
маних у порядку ст. 615 КПК України, вва-
жаємо, що в положеннях останньої слід нор-
мативно закріпити посилання на повнова-
ження слідчого судді, передбачені ч.3 ст. 233 
та ст. 250 КПК України. 

Література 
1. Лазукова О.В. Особливий режим до-

судового розслідування в умовах воєнного, 
надзвичайного стану або у районі проведен-
ня антитерористичної операції : дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.09 / Лазукова Оксана Во-
лодимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава 
Мудрого. Харків, 2018. 263 с. 

2. Пашковський М.І. Воєнний стан: укра-
їнський варіант // URL: https://barristers.org.
ua/news/voyennyj-stan-ukrayinskyj-variant-
naukovyjradnyk-ao-barristers-pashkovskyj-
mykola-ivanovych/ 

3. Вирок Новоайдарського районного 
суду Луганської області від 04 грудня 2018 р. 
(справа № 419/703/16-к) URL: http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/78331593. 

Tsyliuryk Inna
ASSESSMENT OF THE ADMISSIBILITY 
OF EVIDENCE OBTAINED IN THE 

ORDER OF ART. 615 OF THE CRIMINAL 
PROCEDURE CODE OF UKRAINE

The scientifi c article considers theoretical 
and legal issues of assessing the admissibility of 
evidence obtained in accordance with Art. 615 
of the Criminal Procedure Code of Ukraine. It is 
determined that the analyzed provisions of the 
criminal procedure law do not provide for fur-
ther judicial control over the decisions taken in 
the manner prescribed by them, and the mecha-
nism for appealing the relevant decisions of the 
prosecutor. It is established, under such condi-
tions, the only guarantee of legality and valid-
ity of decisions taken under the special regime 
of pre-trial investigation, remains a judicial as-
sessment of the legality of the provisions of Art. 
615 of the CPC of Ukraine based on the results 
of the criminal proceedings in the evaluation of 
evidence in the deliberation room during the 
court decision.

Factors related to the inability of the inves-
tigating judge to perform his duties and an ex-
haustive list of powers that can be delegated to 
the prosecutor in case of inability to perform the 
function of judicial control during the pre-trial 
investigation in a special regime. The provisions 
of Art. 615 of the CPC of Ukraine, which allows 
to identify a number of criteria for the admis-
sibility of evidence obtained within the legal 
framework established by it. Their study gives 
grounds to assert that the current normative 
model of the special regime of pre-trial investi-
gation provides for the delegation of powers to 
the prosecutor to issue permits to conduct those 
procedural actions that most restrict the consti-
tutional rights of the individual. It is established 
that such a procedural order may be objection-
able, as it seems quite illogical situation in which 
the prosecutor can decide to conduct a search, 
but must ask the investigating judge to con-
duct an inspection or investigative experiment 
in housing or other property (in the absence of 
consent of its owner), ie investigative (search) ac-
tions, which in essence are much less intrusive.

Key words: special regime of pre-trial inves-
tigation, judicial control, investigating judge, 
prosecutor, investigative (search) actions, covert 
investigative (search) actions.
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ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÈÌÈ ÒÀ ²ÍØÈÌÈ Ï²ÄÐÎÇÄ²ËÀÌÈ 

ÎÐÃÀÍ²Â ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÏÎË²Ö²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ï²Ä 
×ÀÑ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÈÕ Ä²É

У статті розглянуто основні концепту-
альні положення проблем взаємодії слідчого 
органів Національної поліції з оперативними 
та іншими підрозділами під час досудового роз-
слідування. Досліджено сучасний стан наукової 
розробленості окресленої проблематики, уточ-
нено й аргументовано етапи ґенези інституту 
взаємодії слідчого з оперативними та іншими 
підрозділами поліції. Констатовано, що пи-
тання співпраці слідчих з іншими підрозділами 
під час розслідування кримінальних правопору-
шень досить повно вивчені в юридичній літера-
турі. Водночас у них розкрито зміст взаємодії 
слідчого тільки з оперативними підрозділами 
або діяльність слідчого безвідносно до його відо-
мчої приналежності чи його співпраця під час 
розслідування конкретних видів чи груп кримі-
нальних правопорушень. Однак ці публікації не 
вичерпують усієї глибини проблеми, рішення 
якої спрямоване на поглиблене дослідження 
взаємодії слідчих з оперативними та іншими 
підрозділами одного конкретного відомства – 
Національної поліції України як самобутнього 
специфічного підрозділу правоохоронної систе-
ми України.
Ключові слова: досудове розслідування, слід-

чий органів Національної поліції, оперативні 
підрозділи, спеціаліст, взаємодія, принципи, 
види, форми взаємодії, слідчі (розшукові) дії, 
негласні слідчі (розшукові) дії, завдання кримі-
нального провадження.
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ці другому частини 2 статті 535 цього Ко-
дексу йдеться про інформаційну взаємодію 
між Єдиним державним реєстром судових 
рішень та Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань, затвердженому 
Міністерством юстиції України спільно з 
Державною судовою адміністрацією Украї-
ни, під час виконання судового рішення, що 
набрало законної сили. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Значний внесок у розроблення про-
блем взаємодії слідчого з оперативни-
ми та іншими підрозділами у різний 
час внесли Ю. П. Аленін, І. В. Басиста, 
В. П. Бахін, В. І. Василинчук, В. К. Ве-
сельський, А. Ф. Волобуєв, Н. В. Глинська, 
В. Г. Дрозд, А. Я. Дубинський, В. І. Гала-
ган, І. В. Гловюк, Н. І. Клименко, Є. Г. Ко-
валенко, І. І. Когутич, Ю. В. Лук’яненко, 
Є. Д. Лук’янчиков, Г. А. Матусовський, 
О. В. Мельник, М. М. Михеєнко, Д. Й. Ни-
кифорчук, М. А. Погорецький, М. В. Сал-
тевський, В. М. Тертишник, В. В. Топчій, 
Л. Д. Удалова, П. В. Цимбал, К. О. Чаплин-
ський, С. С. Чернявський, Ю. М. Чорноус, 
В. Ю. Шепітько та інші науковці.

Виклад основних положень
Про потребу безпосередньої взаємодії 

між собою членів спільної слідчої групи під 
час узгодження основних напрямів досудо-
вого розслідування, проведення процесу-

Постановка проблеми
Термін «взаємодія» у чинному КПК 

України практично не унормовано. В абза-
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альних дій, обміну отриманою інформацією 
зазначено у частині 3 статті 571 КПК Укра-
їни. В інших випадках цей термін у вказа-
ному Кодексі не вжито. Однак фактична 
відсутність у КПК України врегулювання 
питань взаємодії слідчого з іншими підроз-
ділами Національної поліції, зокрема опера-
тивними, жодним чином не свідчить про її 
відсутність під час підготовки та проведен-
ня низки процесуальних дій. Навпаки, така 
взаємодія виступає на передній план, коли 
існує потреба провести огляд, обшук, слід-
чий експеримент, пред’явлення для впіз-
нання чи іншу процесуальну дію. 
Щодо огляду, загальні питання прове-

дення цієї слідчої (розшукової) дії дослідже-
ні в спеціальній літературі досить детально. 
Відповідно до загального правила, визна-
ченого у частині 3 статті 237 КПК України, 
для участі в огляді може бути запрошений 
потерпілий, підозрюваний, захисник, закон-
ний представник та інші учасники кримі-
нального провадження. З метою одержання 
допомоги з питань, що потребують спеціаль-
них знань, слідчий для участі в огляді може 
запросити спеціалістів. Отже, незважаючи 
на те, що, відповідно до пункту 25 частини 
1 статті 3 КПК України, до учасників кри-
мінального провадження належить також і 
спеціаліст, у цій спеціальній процесуальній 
нормі акцентовано окрему увагу на особли-
во важливій його ролі під час проведення 
огляду. У практичній діяльності з розсліду-
вання кримінальних правопорушень про-
водять різні види огляду, одним з найбільш 
поширених серед яких є огляд місця події. 
Цей термін вжито у пункті 2 частини 2 

статті 401 , у частині 3 статті 214, частині 2 
статті 238, частині 4 статті 552 КПК України. 
Неодноразово про огляд місця події йдеться 
у розділі II «Організація взаємодії при над-
ходженні до органу, підрозділу поліції заяв 
і повідомлень про кримінальні правопо-
рушення та реагуванні на них» Інструкції-
№ 575. Усталеним та загальноприйнятним є 
цей термін й серед українських криміналіс-
тів [1], які визначають огляд місця події як 
дію, яка має на меті дослідження матеріаль-
ної обстановки місця події шляхом безпосе-
реднього особистого її сприйняття слідчим 
або іншими учасниками огляду для вияв-

лення, фіксації і вилучення слідів злочину й 
речових доказів, з’ясування механізму події, 
та інших обставин, які мають значення для 
розслідування [2, с. 3]. 
Утім, про огляд місця події як вид огля-

ду жодною мірою не йдеться у статті 236 
КПК України. У частині 1 цієї статті зазна-
чено лише про огляд місцевості, приміщен-
ня, речей та документів, а в частині 2 статті 
236 цього Кодексу вказано про огляд житла 
чи іншого володіння особи. На наше пере-
конання, наявності серед видів огляду міс-
цевості чи приміщення недостатньо: адже, 
поза сумнівом, приміщення чи місцевість 
можуть бути місцем події, однак вони мо-
жуть й не бути місцем події, але потребувати 
свого огляду. Тож зазначати про те, що фор-
мально в КПК України визначене поняття 
«огляд місця події», передчасно. Виникає 
парадоксальна ситуація: про огляд місця 
події йдеться у КПК України, у відомчих 
нормативно-правових документах, його ви-
користовують спеціалісти з кримінального 
процесу, називаючи комплексною слідчою 
(розшуковою) дією [3, с. 237] чи видом огля-
ду [4, с. 314], незважаючи на те, що серед ви-
дів огляду, визначених у частині 1 статті 237 
КПК України, такий огляд не визначено. 
Під час проведення огляду місця події 

слідчому важко обійтися без співробітни-
ків оперативних підрозділів, спеціалістів 
та інших учасників. Відповідно до загаль-
ної позиції, усіх учасників проведення СРД 
умовно поділяють на основних та факуль-
тативних. До основних належать пред-
ставники сторони обвинувачення, уповно-
важені провести огляд – слідчий, дізнавач, 
керівник органу досудового розслідування, 
керівник органу дізнання, прокурор, а та-
кож співробітник оперативного підрозділу, 
але лише у випадку, коли він, відповідно до 
частин 1, 2 статті 41 КПК України, виконує 
письмові доручення слідчого й відповідно 
користується повноваженнями слідчого. В 
інших випадках співробітник оперативного 
підрозділу на місці події є факультативним 
учасником. Відтак, відповідно до пункту 9 
розділу II Інструкції № 575, співробітник 
оперативного підрозділу на місці події вико-
нує важливі завдання, абсолютна більшість 
яких спрямована на встановлення обставин 
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вчинення кримінального правопорушення, 
осіб, які його вчинили та їх місцезнаходжен-
ня тощо. З цією метою: 1) здійснюють по-
квартирний чи подвірний обхід з метою ви-
явлення свідків учиненого кримінального 
правопорушення, збору відомостей, що мо-
жуть бути використані як докази; 2) встанов-
люють час, місце і обставини вчинення кри-
мінального правопорушення; кількість осіб, 
які його вчинили, їх прикмети; наявність у 
них зброї, транспортних засобів, слідів на 
одязі чи тілі, які могли залишитися через 
опір потерпілих або при подоланні пере-
шкод; індивідуальні ознаки викрадених ре-
чей; напрямок руху осіб, які вчинили кри-
мінальне правопорушення, інші відомості, 
необхідні для їх встановлення; використо-
вує наявні джерела оперативної інформації 
з метою розкриття кримінального правопо-
рушення; 3) негайно інформують слідчого 
про одержані дані щодо обставин вчинен-
ня кримінального правопорушення та осіб, 
які його вчинили, для їх подальшої фіксації 
шляхом проведення слідчих (розшукових) 
дій або негласних слідчих (розшукових) дій. 
Ці дії співробітника оперативного підрозді-
лу спрямовані на те, щоб належним чином 
провести огляд місця події, отримати макси-
мум інформації про кримінальне правопо-
рушення та осіб, які його вчинили, вияви-
ти та вилучити матеріальні сліди злочину з 
метою їх використання під час проведення 
подальших процесуальних дій (призначен-
ня експертиз, пред’явлення для впізнання 
тощо), а в підсумку – для швидкого, повного 
й неупередженого провадження досудового 
розслідування й максимально об’єктивного 
встановлення обставин, які підлягають до-
казуванню. Непоодинокими є випадки, 
коли на місце проведення огляду першим 
прибуває дільничний офіцер поліції чи по-
ліцейський патрульної поліції. У цьому разі 
дії вказаного працівника Національної по-
ліції, відповідно до пункту 11 розділу II Ін-
струкції № 575, поділяються на два напря-
ми, зокрема: 1. До прибуття на місце події 
СОГ:1) забезпечення охорони місця події, 
збереження слідів учиненого кримінально-
го правопорушення та в разі необхідності 
організація надання невідкладної медичної 
допомоги потерпілим особам; 2) з’ясування 

обставин вчиненого кримінального право-
порушення, встановлення свідків, очевидців 
події, прикмет правопорушників, збирання 
інших відомостей, що можуть бути викорис-
тані як докази; 3) інформування уповнова-
женого працівника чергової частини органу, 
підрозділу поліції про обставини вчинення 
кримінального правопорушення та осіб, які 
його вчинили, для вжиття невідкладних за-
ходів щодо їх затримання; 2. Після прибут-
тя СОГ цей співробітник негайно інформує 
слідчого про одержані дані щодо обставин 
учинення кримінального правопорушення 
та осіб, які його вчинили, для їх подальшої 
фіксації шляхом проведення СРД та НСРД. 
З огляду на зазначене, особливо важливими 
є дії дільничного офіцера поліції чи поліцей-
ського патрульної поліції, які не лише забез-
печують недоторканність місця події під час 
його охорони, а й здійснюють пошукові дії, 
спрямовані на виявлення свідків, очевид-
ців, виконуючи роботу співробітника опе-
ративного підрозділу ще до його прибуття 
на місце події. Водночас слід зазначити, що 
донині в Інструкції № 575 не зазначені по-
вноваження поліцейських офіцерів громади 
–офіцерів Національної поліції України, які 
живуть та працюють у певній об’єднаній те-
риторіальній громаді. 
Спеціаліст (інспектор-криміналіст, тех-

нік-криміналіст) на місці події хоча й не є 
обов’язковим учасником огляду (крім судо-
во-медичного експерта або лікаря, про що 
зазначено в частині 1 статті 238 КПК Укра-
їни), але його допомога під час використан-
ня набутих ним спеціальних знань є досить 
суттєвою й потрібною. Адже такий спеці-
аліст краще за слідчого може застосувати 
техніко-криміналістичні засоби й відповід-
но якісніше виявити й вилучити матеріаль-
ні сліди кримінального правопорушення. 
Важливим є й виконання цим спеціалістом 
інших завдань, визначених у пункті 10 роз-
ділу II Інструкції № 575, зокрема: 1) нада-
вати консультації слідчому з питань, що по-
требують відповідних спеціальних знань і 
навичок; 2) з використанням спеціальних 
знань та навичок, науково-технічних засо-
бів і спеціального обладнання проводити 
вимірювання, фотографування, звуко- чи 
відеозапис, складати плани і схеми, виготов-
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ляти графічні зображення оглянутого місця 
чи окремих речей; 3) виявляти, фіксувати, 
здійснювати вилучення та пакування мате-
ріальних об’єктів, які несуть на собі слідову 
інформацію вчиненого правопорушення; 
4) проводити експрес-аналіз за зовнішніми 
характеристиками вилучених об’єктів (без 
надання письмового висновку), звертати 
увагу слідчого на фактичні дані, що мають 
значення для розслідування обставин кри-
мінального правопорушення тощо. З метою 
відшукання, вилучення та використання за-
пахових слідів слідчому важливо на місце 
проведення огляду місця події своєчасно 
залучити кінолога зі службовою собакою. 
Адже участь кінологів зі службовими собака-
ми в складі СОГ під час проведення оглядів 
місць подій, заходів з припинення злочинів, 
пошуку та затримання злочинців, виявлен-
ня вибухових речовин, зброї, набоїв і нар-
котичних засобів, трупів, стріляних гільз, 
інших предметів, що можуть використову-
ватись як речовий доказ, припинення кри-
мінальних правопорушень є однією з осно-
вних функцій кінологічних підрозділів, ви-
значеною в підпункті 1 пункту 2 розділу II 
Інструкції з організації діяльності кінологіч-
них підрозділів Національної поліції Украї-
ни, затвердженої наказом МВС України від 
1 листопада 2016 року № 1145. Відповідно 
до пункту 15 розділу IV зазначеної Інструк-
ції, у разі виклику кінолога зі службовим со-
бакою огляд місця події до їх прибуття, як 
правило, не проводять, крім випадків, за 
яких необхідно зберегти речові докази та 
інші предмети, що мають значення у справі, 
або в екстремальних випадках (повінь, по-
жежа, можлива зміна обставин, знищення 
слідів тощо) [5]. 
Водночас з урахуванням специфіки про-

ведення огляду під час розслідування низки 
кримінальних правопорушень склад СОГ 
може варіюватися. 
Б. В. Черняховський, досліджуючи осо-

бливості проведення слідчого огляду під 
час розслідування несанкціонованого втру-
чання в роботу комп’ютерів, автоматизова-
них систем, комп’ютерних мереж чи мереж 
електрозв’язку, пропонує до складу СОГ 
включити учасників, які забезпечать належ-
ний супровід і технічну підтримку огляду 

для слідчого, а саме: інспектора-криміна-
ліста, оперативних працівників підрозділу 
боротьби з кіберзлочинністю, кількість яких 
визначають залежно від масштабів прове-
дення огляду, інших спеціалістів, які забез-
печать пошук, фіксацію, вилучення, опис й 
інтерпретацію слідів за допомогою спеціаль-
них знань; працівників інших підрозділів 
(для забезпечення безпеки й недопущення 
сторонніх осіб до місця проведення огляду 
до його завершення, опитування осіб, які 
перебувають на місці злочину, надання ін-
шої допомоги), а також осіб, що забезпечать 
безперервну відеофіксацію процесу огляду 
[6, с. 60]. 
Взаємодія слідчого з оперативними та 

іншими підрозділами Національної поліції 
виходить на перший план під час підготов-
ки й проведення обшуку як своєрідної й 
специфічної СРД, що належить до заходів 
процесуального примусу, який практично 
завжди проводять в конфліктній обстановці. 
Як зазначає О.В. Мельник, «провадження 
обшуку в значній мірі зачіпає інтереси гро-
мадян на відміну від огляду…. Більше того, 
обшук спричиняє занепокоєння та тривогу 
не тільки особі, яку обшукують, а й її рідним 
та близьким людям. Тому під час проведен-
ня цієї слідчої дії не слід забувати мораль-
них вимог» [7, с. 39]. Коло обов’язкових та 
факультативних учасників обшуку чітко не 
визначене. Через неврегульованість поло-
жень чинного КПК заслуговує на підтримку 
позиція про видалення до початку обшуку 
з приміщення, що підлягає обшуку, дітей, 
які можуть бути сторонніми свідками прове-
дення цієї процесуальної дії, оскільки «при-
мусовий характер може викликати під час 
її проведення не лише «словесну боротьбу» 
між особою, яка проводить обшук та обшу-
куваним. 
З метою одержання допомоги з питань, 

що потребують спеціальних знань, слідчий, 
прокурор для участі в обшуку має право за-
просити спеціалістів. Крім цього, як зазна-
чено в абзаці другому частини 7 статті 223 
цього Кодексу, обшук житла чи іншого во-
лодіння особи, обшук особи здійснюють з 
обов’язковою участю не менше двох поня-
тих незалежно від застосування технічних 
засобів фіксування відповідної СРД. Отже, 
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для проведення обшуку житла чи іншого 
володіння особи обов’язковими учасниками 
є слідчий та поняті. Щоправда, під час його 
проведення має бути фіксація за допомогою 
відеозйомки. Однак інспектор-криміналіст, 
технік-криміналіст, співробітник оператив-
ного підрозділу чи інший слідчий, запро-
шений саме для здійснення такої відеозйом-
ки, на наш погляд, належать усе ж таки до 
факультативних учасників. Адже за КПК 
України не заборонено таку відеозйомку 
здійснювати безпосередньо слідчому, який 
проводить обшук. Звісно, йому важко буде 
охоплювати своїми діями як процесуальну, 
так і технічну сторону проведення обшуку, 
тож природно, що з метою оптимізації сво-
їх дій слідчий запрошує помічника саме для 
технічної відеофіксації з використанням ре-
комендованих криміналістикою та доціль-
них у кожній конкретній ситуації технічних 
прийомів. 
Повертаючись до питання щодо участі 

співробітників оперативних та інших під-
розділів Національної поліції у проведенні 
обшуку, слід зазначити наступне. По-перше, 
їхня участь у цій СРД з огляду на правову 
процедуру її проведення не є обов’язковою, 
але їх постійно залучають до неї з метою на-
дання допомоги слідчому в проведенні об-
шуку. Адже у більшості випадків цю СРД 
проводять примусово, долаючи протидію 
осіб, у житлі чи іншому володінні яких про-
водять обшук. По-друге, залучення співро-
бітників оперативних та інших підрозділів 
Національної поліції до участі в проведенні 
обшуку не суперечить пункту 1 частини 3 
статті 110 КПК України. 
Інша ситуація виникає під час прове-

дення обшуку особи. Відповідно до части-
ни 5 статті 236 КПК України, за рішенням 
слідчого може бути проведено обшук осіб, 
які перебувають у житлі чи іншому воло-
дінні, якщо є достатні підстави вважати, що 
вони переховують при собі предмети або 
документи, які мають значення для кримі-
нального провадження. Обшук особи здій-
снюють особи тієї самої статі в присутності 
адвоката, представника на вимогу такої осо-
би. З огляду на ці норми вказаного Кодексу 
вбачається, до обов’язкових учасників про-
ведення цієї СРД належать слідчий (одні-

єї статі з обшукуваною особою, тож під час 
прогнозування й планування проведення 
обшуку цей факт має бути врахований); осо-
ба, яку обшукують; поняті. Співробітники 
оперативних підрозділів можуть залучатися 
у цьому разі для подолання протидії про-
веденню обшуку з боку цієї особи, але після 
того, як заходи переконання не дали пози-
тивного результату. Завданням інспектора-
криміналіста чи іншої службової особи На-
ціональної поліції, залученої для безперерв-
ної відеозйомки перебігу проведення такого 
особистого обшуку, є фіксація всіх дій його 
учасників з тим, щоб за наявності скарги на 
протиправні дії слідчого відтворити всі його 
дії й визначитися з наявними порушеннями 
з його боку або навпаки, пересвідчитися у 
законності проведення його дій. Проведен-
ня допиту під час розслідування криміналь-
ного правопорушення спрямоване на отри-
мання від допитуваної особи фактичних да-
них, що мають значення для кримінального 
провадження. Допит, слушно зазначав-
В. К. Весельський, як спосіб отримання по-
казань особи, яка володіє відомостями, що 
цікавлять слідство, виглядає, на перший 
погляд, лише як інформаційне джерело. А 
в практичній діяльності, продовжує цей на-
уковець, допит є однією з найскладніших 
слідчих дій, який вимагає від слідчого ви-
сокої професійної майстерності [8, с. 5]. На-
справді, проведення допиту – це мистецтво 
отримання інформації від допитуваної осо-
би. Залежно від її процесуального стату-
су, наявних на момент проведення допиту 
фактичних даних, бажання чи небажання 
надавати допомогу під час розслідування 
та інших факторів під час його проведення 
можуть бути отримані  найрізноманітніші 
результати – як позитивні, так і негативні. 
Важливим фактором результативного про-
ведення допиту є встановлення психологіч-
ного контакту з допитуваним. 
У випадку проведення допиту підозрю-

ваного, від якого прогнозована агресивна 
поведінка, слід не наражати на потенційну 
небезпеку слідчого, а запрошувати співро-
бітника оперативного або конвойного (за 
наявності за штатним розписом) підрозділу. 
Оскільки їх присутність не пов’язана з про-
цесуальною участю в проведенні допиту, а 
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носить технічний характер і спрямована 
на забезпечення належних умов проведен-
ня допиту слідчим, вважаємо, що протокол 
допиту, відповідно до частини 5 статті 104 
КПК України, мають підписувати лише до-
питуваний та слідчий. У випадках, перед-
бачених частиною 6 цієї ж статті вказаного 
Кодексу, за наявності факту відмови особи 
від підписання протоколу, а також факту 
надання письмових пояснень особи щодо 
причин такої відмови, протокол підписує її 
захисник (законний представник), а у разі 
його відсутності – поняті. Але в цій проце-
суальній нормі відсутня відповідь на питан-
ня, як бути, коли захисник присутній, однак 
теж відмовляється підписувати протокол. 
Така поведінка адвоката можлива, оскіль-
ки в Правилах адвокатської етики, затвер-
джених Звітно-виборним з’їздом адвокатів 
України 9 червня 2017 року, жодного слова 
про його обов’язок підписувати протоколи 
під час проведення процесуальних дій або 
неможливості їх не підписувати. Вважаємо, 
що й у цьому разі, відповідно до абзацу пер-
шого частини 7 статті 223 КПК України, слід 
запросити не менше двох понятих для фік-
сації факту відмови від підпису. Суттєвої до-
помоги в пошуку таких осіб можуть надати 
присутні, під час проведення такого допиту 
в конфліктній ситуації, саме співробітники 
оперативного чи конвойного підрозділу На-
ціональної поліції України. 
Серед видів пред’явлення для впізнан-

ня найбільш проблематичними й трудо-
місткими є пред’явлення для впізнання 
людей та пред’явлення для впізнання поза 
візуальним спостереженням особи. Най-
вищу складність під час пред’явлення для 
впізнання людей створює потреба зібрати 
за місцем проведення цієї СРД досить вели-
кої кількості учасників, дотримуючись при 
цьому визначених КПК України правил. 
Зокрема, відповідно до частини 1 статті 228 
КПК, забороняється попередньо показу-
вати особі, яка впізнає, особу, яка повинна 
бути пред’явлена для впізнання, та надава-
ти інші відомості про прикмети цієї особи. 
На наш погляд, це правило має розповсю-
джуватися й на випадки, коли впізнаюча 
особа випадково побачила впізнавану особу 
(наприклад, зустрілася у дворі чи в коридо-

рі ГУНП, прийшла раніше призначеного 
часу й побачила в кабінеті слідчого тощо). 
У цьому разі пред’явлення для впізнання 
проводити не можна, а факт узнавання має 
бути зафіксований у протоколі додаткового 
допиту особи, яка мала впізнавати. В інших 
випадках слід максимально ретельно підго-
тувати пред’явлення для впізнання людей, 
щоб провести його оптимально й наступаль-
но. Серед підготовчих дій звернемо увагу 
на визначення складу учасників та їх запро-
шення для участі в проведенні цієї СРД. До 
них належать: слідчий, особа, яка впізнава-
тиме, особа, яку впізнаватимуть, не менше 
двох статистів, поняті (щоправда, їх можна 
не запрошувати у випадках застосування 
безперервного відеозапису, який має здій-
снювати або сам слідчий, або більш бажано, 
щоб це був його помічник – інспектор-кри-
міналіст, який застосує відеозйомку з вико-
ристанням відомих йому й апробованих у 
практичній діяльності доцільних оператор-
ських прийомів). 
Про результати впізнання повідомля-

ється особа, яка пред’являлася для впізнан-
ня (частина 4 статті 228 КПК України); при 
пред’явленні особи для впізнання особі, 
щодо якої згідно з КПК вжито заходів без-
пеки, відомості про особу, взяту під захист, 
до протоколу не вносяться і зберігаються 
окремо (частина 5 цієї ж процесуальної нор-
ми). В умовах відсутності детального унор-
мування пред’явлення для впізнання поза 
візуальним спостереженням особи слідчому 
важливо дотримуватися загальних правил 
проведення пред’явлення для впізнання 
з урахуванням того, що цей його вид на-
лежить до заходів забезпечення безпеки. 
Тож обов’язковим є дотримання наступних 
вимог: по-перше, відсутність у протоколі 
цієї СРД справжніх анкетних відомостей 
про особу, яка впізнає; по-друге, відсут-
ність будь-якого зорового контакту з цією 
особою не лише особи, яку повинна бути 
пред’явлена для впізнання, а й її захисни-
ка, законного представника тощо; по-третє, 
вказані особи мають знаходитися у різних 
кімнатах з дзеркальним склом; по-четверте, 
під час безперервної відеозйомки інспек-
тор-криміналіст має фіксувати лише голос 
особи, яка впізнає, без її зображення. Для 
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якісного й результативного проведення цієї 
СРД вирішального значення набуває вза-
ємодія служб і підрозділів, які здійснюють 
оперативний супровід.
Проведення слідчого експерименту 

регламентоване однією статтею 240 КПК 
України. Природно, що в ній не визна-
чено процесуальний порядок, а вказані 
лише окремі умови його проведення. Се-
ред них у частині 2 цієї статті вказаного 
Кодексу зазначено, що за необхідності 
слідчий експеримент може проводитися 
за участю спеціаліста. Під час проведен-
ня слідчого експерименту можуть про-
водитися вимірювання, фотографування, 
звуко- чи відеозапис, складатися плани і 
схеми, виготовлятися графічні зображен-
ня, відбитки та зліпки, які додаються до 
протоколу [9]. 
Якщо виникає потреба, як зазначено у 

частині 2 статті 71 цього Кодексу, надати 
безпосередню технічну допомогу (фото-
графування, складення схем, планів, крес-
лень, відбір зразків для проведення екс-
пертизи тощо), для провадження таких 
дій може бути запрошений інспектор-кри-
міналіст чи навіть технік-криміналіст. Ці 
особи наразі входять до структури відпо-
відних органів досудового розслідування 
[10], тож їх взаємодія зі слідчими носить 
безпосередній активний та цілеспрямова-
ний характер. Щодо проведення слідчого 
експерименту за участю спеціаліста, про 
що зазначено у першому реченні частини 
2 статті 240 КПК України, ними можуть 
бути не лише інспектор-криміналіст (тех-
нік-криміналіст), а й працівники Експерт-
ної служби МВС України в складі спеціа-
лізованої пересувної лабораторії, які воло-
діють спеціальними знаннями та можуть 
надавати консультації під час досудового 
розслідування з питань, що потребують 
спеціальних знань і навичок та залучені 
як спеціалісти для надання безпосеред-
ньої технічної допомоги сторонами кримі-
нального провадження під час досудового 
розслідування. Слідчий експеримент, за 
рідкісними винятками, практично завжди 
проводять поза межами розташування ор-
гану досудового розслідування. 

Висновки
Отже, взаємодія слідчого з оперативни-

ми та іншими підрозділами Національної 
поліції України має різні специфічні напря-
ми залежно від мети проведення окремої 
СРД та досудового розслідування в цілому, 
від встановлення обставин, які підлягають 
доказуванню, від ситуацій, що виникають 
під час кримінального провадження та низ-
ки інших факторів. Їх знання та врахуван-
ня в практичній діяльності з розслідування 
кримінальних правопорушень дозволяє 
вчасно звернутися до відповідного підрозді-
лу Національної поліції України, визначити 
завдання взаємодії, оптимально й доцільно 
використати наявні сили й засоби з тим, 
щоб провести СРД, НСРД, інші процесу-
альні й непроцесуальні дії швидко, повно й 
оперативно, а в підсумку – досягти завдань 
кримінального провадження, визначених у 
частині 1 статті 2 КПК України.
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SUMMARY 
The article in concerning on main conceptual 

provisions of problems of interaction of investigator 
with operative and other units of National police 
bodies during pre-trial investigation. The modern 
condition of the problematic in question has 
been studied; phases of origin of the institute of 
interaction of investigator with operative and other 
units of police have been specifi ed and argued. 
It has been stated that issues of interaction of 
investigators with other units during investigation 
of criminal offences have been researched quite well 
in juridical literature. Meanwhile such publications 
do not completely settle these issues solution of which 
aimed at indepth study of interaction of investigator 
with operative and other units of certain body of 
power – National police of Ukraine – as distinctive 
specifi c body of law enforcement system of Ukraine.

Key words: pre-trial investigation, investigator 
of National police bodies, operative units, specialist, 
interaction, principles, types, forms of interaction, 
investigative (search) actions, undercover 
investigative (search) actions, tasks of criminal 
proceedings.
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ÐÅÒÐÎÑÏÅÊÒÈÂÍÈÉ ÀÍÀË²Ç ÒÀ ÇÀÊÎÐÄÎÍÍÈÉ 
ÄÎÑÂ²Ä ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß ÒÀ ÏÐÎÒÈÄ²¯ 

ÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÌ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍßÌ

Стаття присвячена аналізу історичних 
витоків виникнення явища корупції. Встанов-
лено, що ніколи у світовій історії корупційні 
дії не розглядалися як пристойна норма сус-
пільного життя і правового регулювання від-
носин. Безвідносно до цивілізаційної групи та 
хронологічного періоду корупція завжди тлу-
мачилася як загроза державі, правопорядку і 
суспільній моралі.Також досліджена транс-
формація явища корупції , методи запобіган-
ня та протидії  корупції  в різних державних 
утвореннях та при різноманітних політич-
них режимах. Тобто в процесі еволюції коруп-
ція з окремих проявів у вигляді хабарництва, 
з часом перетворилася на складне, системне, 
багатогранне явище як у локальному, так і 
глобальному вимірах.
Ключові слова: антикорупційна політика, 

антикорупційна стратегія, влада, корупція, 
протидія корупції, запобігання корупції, ко-
рупційне правопорушення.
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розвитку суспільства і залишаються ак-
туальними по сьогодні: явище корупції 
сформувалося дуже давно і досі супрово-
джує людство (поряд з інститутом влади); 
при цьому вчені вважають, що жодне сус-
пільство, з тих чи інших причин, не змо-
гло уберегти себе від цього явища; майже 
жодна сфера суспільного життя не може 
бути повністю позбавлена проявів цього 
явища; відсутність навіть «локальної пе-
ремоги» над корупцією в будь-якому істо-
ричному проміжку часу.

Метою цієї статті є ретроспективний 
аналіз виявів корупції та спроб її подолан-
ня в стародавні часи на прикладі декіль-
кох країн, а також узагальнення позитив-
ного зарубіжного досвіду запобігання та 
протидії корупційним правопорушенням 
сьогодення.

Виклад основного матеріалу
Ніколи у світовій історії корупційні дії 

не розглядалися як пристойна норма сус-
пільного життя і правового регулювання 
відносин. Безвідносно до цивілізаційної 
групи та хронологічного періоду корупція 
завжди тлумачилася як загроза державі, 
правопорядку і суспільній моралі.
Першим, по суті, «борцем з корупцією» 

прийнято вважати шумерського царя Ла-
гаша (шумерська держава) Урукагіна (2319 
– 2311 рр до н.е.), якого ще називають пер-
шим реформатором. З метою припинення 
зловживань своїх чиновників та суддів, він 

Постановка проблеми
Дослідники сходяться в думці, що фе-

номен корупції сформувався майже одно-
часно з інститутом влади. Зараз корупцію 
не подолала жодна країна, а якщо якісь 
країни і подолають, то їх відсоток буде 
занадто малим, щоб говорити про гло-
бальну перемогу. Тобто можемо говори-
ти про досліджуване явище як було, є і 
буде. 
Говорячи про явище корупції, потріб-

но зупинитися на його основних ознаках, 
які були притаманні йому на всіх етапах 
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був вимушений реформувати своє держав-
не управління [1].
У стародавніх Афінах розпад родо-

вого ладу спричинив структурування 
суспільства на прошарки аристократів, 
землеробів, ремісників. Політичні пра-
ва щодо управління Афінами нале-
жали аристократії, решта мали лише 
громадянські права. Іноземці правами 
не наділялися. Окремою категорією були 
безправні раби. Існував територіальний 
поділ території (поліси, метрополії).
Першою антикорупційною спробою 

можна вважати реформи Солона, котрий у 
594 р. до н. е., аби відвернути громадянсь-
ку війну, скасував борги боржникам, за-
боронив боргове рабство, надав політичні 
права громадянам згідно з їх майновим 
становищем, відновив скликання Народ-
них зборів, заснував законодавчий орган 
Раду чотирьохсот (до якої мали право 
обиратись вільні громадяни), створив суд 
присяжних (гілею). Після цього в Афінах 
антикорупційні реформи були спрямова-
ні на відвернення двох джерел політичної 
корупції, що загрожували демократії: по-
перше, зменшення впливу олігархів-арис-
тократів у парламенті, по-друге, унемож-
ливлення появи тиранії [2, c. 43-44].
Першу загрозу подолали шляхом зміни 

територіального устрою – в нових окру-
гах сила аристократії під час виборів до 
законодавчого органу була суттєво змен-
шена. Другу загрозу подолали, надавши 
народним зборам право проголошувати 
остракізм (виселення з Афін на 10 років) 
надто популярним політикам, котрі шля-
хом популістських реформ могли запрова-
дити тиранію [2, c. 43-45].
Проблему підкупу населення олігарха-

ми чи родовою аристократією під час ви-
борів спробували вирішити, відмінивши 
метод голосування і запровадивши про-
цедуру жеребкування для проходження 
до парламенту – Ради п’ятисот. Ця модель 
«прямої демократії» мала позитивні, однак 
і негативні наслідки. Громадяни Афін (на-
самперед незаможні) втратили мотивацію 
працювати: прожитковий мінімум можна 
було забезпечити собі, беручи участь у на-
родних зборах та інших колегіальних орга-

нах. Реміснича, землеробська та інша про-
дуктивна праця стала принизливою, не-
престижною. За голосування зацікавлені 
сторони учасникам зібрань підплачували 
хабарі, а це приносило додаткові доходи. 
Тобто методи боротьби з корупцієї при-
звели до зміни форми цієї корупції.
Дослідник спирався на позиції давньо-

афінського політичного діяча Демосфена, 
який у публічних промовах докоряв спів-
вітчизникам те, що корумпований спосіб 
їх життя, на відміну від їх видатних пред-
ків, став дріб’язковим і нікчемним, а це 
зробило нікчемним спосіб їх мислення та 
існування: «А тепер ви, афінські громадя-
ни, обираєте до влади негідних людей…, 
і отримуєте за це плату…ці люди розпоря-
джаються всіма благами і за їх посередни-
цтва провадяться всі справи» [3, с. 85–103].
Говорячи про Стародавній Рим без 

якогось конкретного історичного періоду, 
важко уявити, як у колисці Європейської 
державності, взірці правового розуміння 
та важливого культурного центру може 
бути корупція. 
У Римі з плином часу й сформувалася 

система патронату, система стимулюван-
ня громадян і осіб без громадянства роз-
вивати економіку та служити державі, 
плебеї змогли вибороти собі певні права 
і пізніше злилися з патриціанської вер-
хівки у так званий нобілітет тощо. Така 
система управління дала позитивні ре-
зультати: спроб з боку аристократії вста-
новити тиранію не було, а до середини ІІІ 
ст. до н. е. серед навіть заможних римлян 
домінував скромний, аскетичний спосіб 
життя, корупція не мала істотного значен-
ня. Однак за наступні сотню років ситуація 
радикально змінилась [2, с. 47].
З кожним роком Рим ставав усе біль-

шим (що згодом вилилося просто в ко-
лапс найбільшої імперії античного світу), 
це спричинило швидке збагачення за-
можних римлян та неймовірну корупцію 
у сфері розподілу завойованих земель-
них та інших ресурсів. І змінити це було 
майже неможливо, бо заможні й впливові 
громадяни Риму мали більше прав, ніж 
решта прошарків суспільства, тому ніхто 
не міг протистояти цьому перерозподі-
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лу економічних ресурсів. Це спричинило 
одну зі специфічних тенденцій у коруп-
ційній діяльності Риму того часу, відбу-
валося зловживання відкупу податків , 
що стягувалися у римських провінціях 
[4, с. 4].
Країни азіатської частини континенту 

завжди сильно відрізнялися від своїх за-
хідних сусідів. Це проявлялося навіть на 
рівні корупції. 
У дослідженні історичного ракурсу бо-

ротьби з корупцією в Китаї С. Жилкібаєв 
зазначає, що корупція в цій найстарішій 
цивілізації у світі почалася тоді ж, коли 
зародилася китайська держава: п’ять ти-
сяч років тому. У країні при будь-якій 
династії, яка спиралася на розгалужений 
бюрократичний апарат, виникало безліч 
чиновників, яких спокушали державні 
кошти. Крали багато і досить часто. У 
торговельному середовищі поширеними 
були традиції підносили розкішні пода-
рунки вищим чинам, щоб охопити ринок 
та зайняти привілейовані позиції. По 
суті, наше визначення корупції для них 
було соціально - культурною традицією 
[5].
Негативне ставлення до корупції 

та кардинально різні підходи до вибо-
ру форм і методів протидії цьому явищу 
відображають два стародавні вчення : 

1. Давньокитайська філософська школа 
V-II ст. до н. е - школа «законників» - які 
були радикалами у сфері підпорядкування 
суспільства жорстким законам. У цей пе-
ріод була створена перша в Китаї система 
адміністративного контролю і нагляду за 
чиновниками.

2. Конфуціанство (розум, гуманізм, 
довіра й інші чесноти повинні домінувати у 
суспільстві, а регулювати відносини пови-
нен ритуал - профілактика неправомірної 
поведінки посадових осіб і викуплення 
провини шляхом сорому і совісті. А в цей 
час система призначення на найголовні-
ші державні посади змінилася на екзаме-
наційну, тобто особа (будь-який підданий 
китайського імператора), яка бажала ста-
ти чиновником, повинна була скласти 
спеціальні іспити на знання у різних сфе-
рах, а також продемонструвати здатність 

складання власних законопроєктів і поем 
або віршів.
Однак, незважаючи на всі зусил-

ля, корупція в чиновництві розквітала 
на всіх рівнях. Яскравим прикладом її 
масштабності за часів імперії Цин (1644-
1911) є діяльність фаворита імператора 
Цяньлун євнуха Хе Шень. Він торгував 
посадами й аудієнціями з імператором, 
брав хабарі з будь-якого приводу. Тільки 
після смерті імператора в 1799 р. хабарник 
був викритий і страчений. Конфісковане 
в казну майно виявилося дорожчим усіх 
цінностей імператорського двору [6].
Отже, зрозуміло, що корупція у старо-

давні часи була, спроби її подолати теж 
були, але результат очевидний. На почат-
ку ХХІ століття ця проблема корупційних 
правопорушень навіть була визнана світо-
вою спільнотою глобальною. Пояснюється 
це тим, що внаслідок корупційних право-
порушень страждає стабільність економі-
ки, а також внутрішній правопорядок.
Відповідно ми розуміємо, що всі без 

винятку країни повинні були запровади-
ти чіткий механізм запобігання та проти-
дії цьому виду правопорушень. Основою 
цієї «боротьби» стала правова регламен-
тація корупційних правопорушень. Серед 
нормативних міжнародно-правових актів, 
які відіграють важливу роль, маючи як ре-
комендаційний, так і обов’язковий харак-
тер, можемо визначити наступні: Конвен-
ція Організації Об’єднаних Націй проти 
корупції (чинна в Україні з 1 січня 2010 
року); Міжамериканська конвенція про 
боротьбу з корупцією від 29 березня 1996 
року; Конвенція про боротьбу з корупцією 
від 26 травня 1997 року та інші, підготов-
лені та прийняті в Організації Об’єднаних 
Націй, Організації економічного співро-
бітництва та розвитку, Організації амери-
канських держав, Раді Європи, Європей-
ському Союзі, Африканському Союзі [7,-
c. 75].
Спільною рисою для всіх міжнародних 

юридичних інструментів боротьби з ко-
рупцією є їхня мета – встановити загальні 
стандарти боротьби з корупцією, забезпе-
чивши виконання антикорупційних зако-
нів на національному рівні [8, c. 145].
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На цей час наша держава вважається 
однією з найбільш корумпованих країн. 
Україні притаманна відсутність позитив-
них результатів у протидії корупційним 
правопорушенням. Саме тому вважаємо 
за доцільне вивчення досвіду боротьби 
із цим явищем інших зарубіжних країн, 
якими досягнуто певного рівня у врегулю-
ванні питань, пов’язаних з корупційними 
правопорушеннями, а пізніше і його вті-
лення в Україні, адже це може створити 
успішний механізм подолання корупцій-
них правопорушень.
Виділення закордонних програм,  які 

спрямовані на протидію корупції, що до-
вели на практиці свою ефективність, – це 
величезні перспективи для запозичення 
позитивного іноземного досвіду, особливо 
за відсутності власного реально діючого 
механізму такої протидії.
Серед таких країн, які ми охарактери-

зуємо, можемо виділити Сполучені Штати 
Америки, Канаду, Словацьку Республіку.
Значний внесок для створення меха-

нізму подолання корупційних правопору-
шень може мати досвід США. Федераль-
ний уряд США є основним суб’єктом у цій 
сфері, адже має повноваження не лише ви-
являти корупційні правопорушення, але й 
застосовувати заходи правового впливу.
До поняття корупції у діяльності дер-

жавного апарату США вiдносяться: 
1) халатне, недобросовісне ставлення 

до виконання покладених на цього служ-
бовця обов’язків; 

2) нелояльність до інтересів служби 
(привласнення цінностей під час управ-
ління державними активами, отримання 
винагороди або подарунків за виконання 
певної дії або надання допомоги, пере-
кручування фактів з метою фальсифікації, 
несанкціоноване використання службової 
інформації) [9, c. 15].
При вчиненні корупційного правопо-

рушення службова особа негайно відсто-
роняється, а провадження щодо неї пере-
дається до Федерального суду США.
Щодо того, які форми юридичної від-

повідальності застосовується до службов-
ців за вчинення корупційного правопору-
шення, то законодавство США передбачає 

наступні: позбавлення волі; позбавлення 
права надалі обіймати посади, пов’язані 
з владними повноваженнями чи громад-
ською довірою; позбавлення соціального 
страхування та права на пільгове кредиту-
вання; конфіскація особистого майна пра-
вопорушника. 
Державні службовці у США згідно з по-

ложеннями Конституції США 1787 року 
мають право залишатися на посаді доти, 
доки їхня поведінка вважається бездоган-
ною. Тобто формальна підстава звільнення 
– вчинення такою особою правопорушен-
ня, що пов’язане з її службовою діяльністю 
(зокрема делікту).
Міністерство юстиції веде боротьбу з 

корупцією через декілька робочих підроз-
ділів, одним із яких є, відповідно до зако-
ну «Про корупцію», відділ боротьби з шах-
райством, що відповідає за кримінальну 
політику правозастосування і є ключовим 
партнером із питань хабарництва в іно-
земних країнах. Названий закон є одним 
із провідних антикорупційних актів США, 
спрямований на боротьбу з хабарництвом, 
забороняє хабарництво щодо іноземних 
посадовців, включає обмежені винятки 
для плати за фасилітацію. Маючи майже 
глобальну юрисдикцію, цей документ ши-
роко застосовується, і нинішня тенденція 
вказує на збільшення заходів з примусово-
го виконання, штрафів та ув’язнення [9,-
c. 16].
Управління урядової етики здійснює 

загальне керівництво й контроль за ви-
конавчою галузевою програмою з етики, 
призначеною для запобігання та вирі-
шення конфліктів інтересів. У структурі 
Управління також функціонує Міжнарод-
на група допомоги й аутрич-роботи, яка 
надає технічні консультації та проводить 
брифінги для іноземних урядів з питань 
політики і практики щодо запобігання 
корупції, а також бере участь у низці про-
цесів огляду міжнародних і регіональних 
антикорупційних механізмів. 
Окрім цього, з метою просування зо-

внішньої політики США щодо боротьби з 
корупцією між органами державної влади, 
а також іншими урядовими установами 
тісно співпрацюють Бюро з міжнародних 
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питань боротьби з наркотиками та правоо-
хоронної діяльності, Бюро з економічних і 
ділових питань, Бюро з питань демократії, 
прав людини і праці й Бюро енергетичних 
ресурсів. 
У США діє та застосовується антико-

рупційний закон FCPA, положення якого 
закріплюють корпоративну відповідаль-
ність, відповідальність третіх сторін та 
екстериторіальність за корупційні право-
порушення. З цього випливає, що за вчи-
нені корупційні правопорушення за кор-
доном компанії та особи будуть притягнуті 
до кримінальної та цивільної відповідаль-
ності. Тобто розуміємо, що вказаний закон 
спрямований на боротьбу з корупційними 
правопорушеннями і в міжнародній діяль-
ності.
Отже, у США досить налагоджена нор-

мативно-правова антикорупційна база.
Однією з країн із найвдаліше налаго-

дженим механізмом запобігання корупцій-
ним проявам, розслідування та покарання 
за корупційні прояви є Канада, яка, згід-
но зі статистичними даними Transparency 
International, є однією з найменш корум-
пованих країн світу [8, c. 145]. 
Антикорупційна політика Канади за-

безпечується низкою галузевих норма-
тивно-правових актів, зокрема законом 
про корупцію іноземних державних служ-
бовців, який стосується посадових осіб і 
компаній і криміналізує підкуп іноземних 
державних службовців для отримання або 
збереження ділових переваг.
У Канаді запобігання корупційним 

правопорушенням ґрунтується на тому, 
що його вчинення прирівнюється до дер-
жавної зради та вважається порушенням 
Конституції, про що вказує законодавча 
інтерпретація корупції. Якщо службова 
особа погодиться на отримання хабаря або 
отримає його, то їй може бути призначено 
покарання у виді позбавлення волі до 14 
років (залежно від обставин справи). Осо-
ба, яка є хабародавцем, підлягає такій же 
юридичній відповідальності як перша [10, 
с. 271]. Разом з тим, на державних служ-
бовців може покладатися низка обмежень 
та заборон.

На нашу думку, позитивним явищем 
для службових осіб Канади є право на за-
йняття підприємницькою діяльності, але 
за таких умов: така особа повинна повідо-
мити про це, а також сумарний річний до-
хід не повинен перевищувати 100000 до-
ларів. Завдяки цьому праву мінімізовані 
тіньові схеми з використанням свого служ-
бового становища.
У Канаді з метою запобігання виник-

ненню корупції та реалізації цінностей, 
етики й політики серед представників 
державної служби створено Управління 
цінностей та етики державної служби.
Генеральним ревізором або омбудсме-

ном проводяться спеціальні перевірки ді-
яльності уряду, за результатами яких він 
звітує Парламенту. Окрім цього, офіси ом-
будсмена та їх комісари реагують на звер-
нення громадян про проблеми корупції, 
що виникають.
Розуміємо, що в США та Канаді коруп-

ційні правопорушення належать тільки до 
кримінальних, що і тягне за собою накла-
дення на службовців кримінальної відпо-
відальності. Цей підхід знайшов своє відо-
браження й у міжнародно-правових анти-
корупційних актів.
Не можна не згадати про досвід Сло-

вацької Республіки у сфері запобігання та 
протидії корупційним правопорушенням. 
Завдяки діяльності Антикорупційного ко-
мітету, який входить до структури Мініс-
терства внутрішніх справ, здійснюються 
превентивні заходи для співробітників мі-
ністерства та поліцейських структур кра-
їни, а також здійснюється розслідування 
корупційних правопорушень серед них 
[8, c. 149]. Вказаний комітет залучає і со-
ціальні інститути для здійснення антико-
рупційної діяльності. Наприклад, навіть 
громадяни Словаччини мають можливість 
повідомляти про відомі їм випадки вчи-
нення корупційних порушень завдяки 
встановленій спеціальній лінії або вносити 
пропозиції на вебсторінці щодо конкрет-
них заходів для здійснення антикорупцій-
ної діяльності чи вдосконалення роботи 
службовців.
Отже, законодавство України потре-

бує внесення змін для здійснення анти-
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корупційної діяльності. Відповідно досвід 
іноземних держав допоможе сформувати 
нову антикорупційну стратегію, яка є не-
обхідною для нашої держави. 

Висновки
Як уже зазначалося, явище корупції 

сформувалося дуже давно і досі супрово-
джує людство. Перша згадка про коруп-
цію була зафіксована в найстарішому з 
відомих людству історичних пам’ятників 
державності – архіві стародавнього Вави-
лону, – що припадає на другу половину 
XXIV століття до нашої ери.
При цьому, одна з найдавніших цитат 

про корупцію міститься в трактаті Старо-
давньої Індії «Артхашастра» 3 ст до н.е.: 
«Подібно до того, як не можна розпізнати, 
п’ють чи не п’ють воду риби, так і немож-
ливо дізнатися, привласнюють чи ні багат-
ство чиновники, приставлені до виконан-
ня справ».

 Учені вважають, що жодне суспіль-
ство, з тих чи інших причин, не змогло 
уберегти себе від цього явища. Хоча зараз 
є країни, які показали хороший результат 
запобігання та протидії корупційним пра-
вопорушенням. 
Спираючись на охарактеризований до-

свід іноземних держав, вважаємо за необ-
хідне запровадити низку умов і заходів 
для того, щоб підвищити ефективність 
запобігання і протидії корупційним пра-
вопорушенням, до найважливіших серед 
яких, на нашу думку, належать: розробка 
єдиної державної політики, яка міститиме 
комплекс заходів для протидії та запобі-
гання корупційним правопорушенням у 
більшості сферах суспільного життя (по-
літична, економічна, соціальна, правова); 
визнання корупційних правопорушень 
лише кримінальними, що тягне за собою 
накладення кримінальної відповідальнос-
ті; надання дозволу на здійснення підпри-
ємницької діяльності державним службов-
цям за певних умов (наприклад, таких, що 
діють у Канаді); належне забезпечення 
функціонування Вищого антикорупційно-
го суду України; розширити співробітни-
цтво з іншими державами чи міжнародни-
ми організаціями, які здійснюють політи-

ку для запобігання чи протидії корупції у 
вказаній сфері відповідно до міжнародних 
договорів, що укладені. Хоча справедливо 
потрібно зазначити, що Україна здійснює 
міжнародний обмін інформацією у сфері 
запобігання і протидії корупції та заходи 
щодо повернення в Україну коштів та ін-
шого майна, одержаних внаслідок коруп-
ційних правопорушень, і розпорядження 
вилученими коштами та іншим майном, 
одержаними внаслідок корупційних пра-
вопорушень. 
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RETROSPECTIVE ANALYSIS AND 

FOREIGN EXPERIENCE OF PREVENT-
ING AND COMBATING CORRUPTION 

OFFENSES
The article is devoted to the analysis of the his-

torical origins of the phenomenon of corruption. It 
has been established that corruption in world his-
tory has never been considered as a decent norm of 
public life and legal regulation of relations. Re-
gardless of the civilization group and chronologi-
cal period, corruption has always been interpreted 
as a threat to the state, law and order and public 
morality. That is, in the process of evolution, cor-
ruption from individual manifestations in the form 
of bribery, over time has become a complex, sys-
temic, multifaceted phenomenon in both local and 
global dimensions.

Key words: anti-corruption policy, anti-corrup-
tion strategy, government, corruption, anti-corrup-
tion, corruption prevention, corruption offense.



148Ïðàâî.ua ¹ 1, 2022

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÎÁ’ªÊÒ ÑÊËÀÄÓ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß, ÏÅÐÅÄÁÀ×ÅÍÎÃÎ 

ÑÒ. 371 ÊÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У статті проаналізовано питання об’єкта 
складу кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 371 КК України. Доведено, що, 
з’ясовуючи структуру правовiдносин у сферi 
правосуддя, насамперед потрiбно визначити 
як i саме поняття «правосуддя», так i родо-
вий об’єкт цих кримінальних правопорушень, 
який є основною пiдставою для формування 
кримiнально-правових норм у роздiл Особли-
вої частини КК України пiд назвою «Кримі-
нальні правопорушення проти правосуддя», 
у який входить i стаття, що передбачає 
вiдповiдальнiсть за завiдомо незаконнi затри-
мання, привiд, домашнiй арешт та триман-
ня пiд вартою.
Ключові слова: затримання, арешт, кри-

мінальне право, суд, закон.
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привід, домашній арешт або тримання 
під вартою займались такі відомі вчені, як 
А. Бантишев, Р. Мельник, В. Навроцький, 
Л. Палюх, В. Тацій та ін. Проте, незважа-
ючи на значну кількість наукових праць, 
питання кримінальної відповідальності за 
завідомо незаконні затримання, привід, до-
машній арешт або тримання під вартою, і 
досі вимагає грунтовного та всестороннього 
вивчення.

Не вирішені раніше проблеми
Не зважаючи на значну кількість публі-

кацій з питань, присвячених проблемам 
кримінальної відповідальності завідомо 
незаконні затримання, привід, домашній 
арешт або тримання під вартою, досі зали-
шається невирішеною ціла низка питань, 
включаючи й питання об’єкта цього кримі-
нального правопорушення, що дає підстави 
ставити питання про необхідність прове-
дення такого дослідження.

Метою статті є аналіз питання об’єкта 
складу кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 371 КК України.

Виклад основного матеріалу
Перш нiж з’яcувати об’єкт cкладу тако-

го кримінального правопорушення, як «За-
відомо незаконні затримання, привід, до-
машній арешт або тримання під вартою», 
передбаченого ст. 371 КК України, потрiбно 
насамперед визначити поняття об’єкта кри-
мінального правопорушення.

Постановка проблеми
Вивчення питання кримінальної відпо-

відальності за завідомо незаконні затриман-
ня, привід, домашній арешт або тримання 
під вартою вимагає всестороннього аналізу 
всіх елементів цього складу кримінального 
правопорушення, вивчення їх специфіки та 
проведення чіткого відмежування від суміж-
них складів кримінальних правопорушень. 
Чи не найбільш складним при згаданому 
аналізі можна вважати об’єкт досліджувано-
го кримінального правопорушення.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питаннями кримінальної відповідаль-
ності за завідомо незаконні затримання, 
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Головною початковою точкою для 
з’ясування сутностi будь-якого криміналь-
ного правопорушення є визначення саме 
об’єкта протиправного посягання.
Одним з визначень, що даються науков-

цями в галузі кримінального права, є таке: 
об’єкт кримінального правопорушення – це 
охоронюванi кримiнально-правовими нор-
мами суспiльнi вiдносини, на якi посягає 
кримінальне правопорушення. Саме об’єкт 
кримінального правопорушення визна-
чає межу дiї кримiнально-правової норми, 
сприяє правильнiй квалiфiкацiї дiяння та 
вiдмежування вiд iнших сумiжних кримі-
нальних правопорушень, тим самим дозво-
ляючи з’ясування його соцiальної та юри-
дичної природи посягання, характер та 
ступiнь суспiльної небезпеки.
У кримiнально-правовiй теорiї 

сформульованi рiзнi позицiї, щодо сутностi 
об’єкта кримінального правопорушення, 
проте слiд зазначити, що найбiльш визна-
ною є точка зору, згiдно з якою основною 
ознакою об’єкта будь-якого кримінально-
го правопорушення є суспiльнi відносини 
[1, c. 117], адже суспільні відносини відо-
бражають найважливiшi зв’язки мiж людь-
ми, реалiзацiю їхнiх суспiльних iнтересiв 
у процесi життєдiяльностi. Вчинення кри-
мінального правопорушення призводить 
до порушення цих зв’язкiв, що перед-
бачає наслiдки у формi завдання шкоди 
особi, суспiльству i передбачає суспiльну 
небезпечнiсть таких дiянь.
У теорiї кримiнального права видiляють 

такi структурнi елементи суспiльних 
вiдносин: 

1) суб’єкти (носiї) вiдносин; 
2) предмет, з приводу якого iснують 

вiдносини; 
3) соцiальний зв’язок (суспiльно значу-

ща дiяльнiсть) як змiст вiдносин.
Структура будь-яких суспiльних 

вiдносин є незмiнною. 
Суб’єктами (учасниками) суспiльних 

вiдносин можуть виступати держа-
ва, рiзноманiтнi об’єднання громадян, 
юридичнi та фiзичнi особи. Безсуб’єктних 
вiдносин у суспiльствi бути не може. Якщо 
немає учасникiв вiдносин, то не iснує й 
самих вiдносин, якi завжди становлять 

певнi соцiальнi зв’язки мiж їх учасника-
ми. Чiтке встановлення кола учасникiв 
суспiльних вiдносин, тобто їх суб’єктного 
складу, а також їх соцiальних функцiй у 
самих вiдносинах, дозволяє визначити та 
вiдокремити тi суспiльнi вiдносини, якi ви-
ступають об’єктом того чи iншого кримі-
нального правопорушення. 
Предметом суспiльних вiдносин є все те, 

з приводу чого або у зв’язку з чим iснують цi 
вiдносини. До предметiв вiдносин належать 
майно, речi, матерiальнi та духовнi цiнностi, 
а також сама людина. Залежно вiд особли-
востей предмета всi суспiльнi вiдносини 
прийнято подiляти на двi основнi групи – 
матерiальнi (предметом яких є майно, тва-
рини, рослини тощо) та нематерiальнi (дер-
жавна влада, духовнi блага тощо).
Соцiальний зв’язок як елемент 

суспiльних вiдносин завжди знаходиться в 
нерозривному зв’язку з iншими структурни-
ми елементами.
Соцiальний зв’язок завжди виникає 

та iснує з приводу конкретного предме-
та суспiльних вiдносин, а тому йому влас-
тивий предметний ха рактер. Так само як 
i суспiльнi вiдносини, соцiальний зв’язок 
має об’єктивний прояв, тобто iснує в 
реальнiй дiйсностi i проявляється в рiзних 
формах людської дiяльностi (нормальне 
функцiонування органiв державної вла-
ди; рацiональне використання природних 
ресурсiв тощо) [2, c. 34].
З’ясовуючи структуру правовiдносин у 

сферi правосуддя, насамперед потрiбно ви-
значити як i саме поняття «правосуддя», так 
i родовий об’єкт цих кримінальних право-
порушень, який є основною пiдставою для 
формування кримiнально-правових норм у 
роздiл Особливої частини Кримiнального 
Кодексу України пiд назвою «Криміналь-
ні правопорушення проти правосуддя», 
у який входить i стаття, що передбачає 
вiдповiдальнiсть за завiдомо незаконнi за-
тримання, привiд, домашнiй арешт та три-
мання пiд вартою.
Конституцiєю України органи право-

суддя, тобто суди, вiднесенi до самостiйної 
гiлки влади. У зв’язку iз цим, як видається, 
посягання на нормальну їх дiяльнiсть є кри-
мінальними правопорушеннями, що харак-
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теризуються підвищеною суспільною небез-
пекою.
У теорiї кримiнального права проблемам 

вiдповiдальностi за кримінальні правопору-
шення проти правосуддя придiлялася пев-
на увага. Однак, майже не проаналiзовано в 
спецiальнiй лiтературi законодавчих новел 
останнiх рокiв, якi знайшли вiдображення в 
нормах КК України 2001 р.
Визначення поняття «правосуддя» 

пов’язане iз встановленням кола органiв, 
якi займаються вiдповiдною дiяльнiстю. З 
цього питання в теорiї кримiнального пра-
ва намiтилися принаймнi два пiдходи до 
розумiння правосуддя. Суть розбiжностей 
полягає в тому, чи охоплюється цим понят-
тям дiяльнiсть лише судових, чи й iнших 
правоохоронних органiв.
Перша позицiя базується на букваль-

ному розумiннi слова «правосуддя» як 
дiяльностi лише судiв з розгляду i вирiшення 
справ, вiднесених до їхньої юрисдикцiї[3, 
c. 57]. Для такого розумiння правосуддя є 
певнi пiдстави. Так, у ст. 124 Конституцiї 
України визначено: «Правосуддя в Українi 
здiйснюється виключно судами». Роздiл VIII 
Конституцiї України «Правосуддя» регла-
ментує порядок створення i функцiонування 
судової гiлки влади. У теоретичних на-
працюваннях останнiх рокiв також чiтко 
простежується точка зору, вiдповiдно до 
якої судовi органи вiдокремлюються вiд 
правоохоронних органiв. I законодавець, 
на вiдмiну вiд попереднiх перiодiв розви-
тку кримiнального законодавства, сьогоднi 
норми про вiдповiдальнiсть за посягання 
на судову дiяльнiсть, на суддiв зосередив 
у роздiлi «Кримінальні правопорушення-
лочини проти правосуддя», а посягання 
на дiяльнiсть органiв національної поліції, 
прокуратури, служби безпеки передбачає в 
роздiлi «Кримінальні правопорушення про-
ти авторитету органiв державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, об’єднань 
громадян та кримінальні правопорушення 
проти журналістів».
Прихильники iншої позицiї також апе-

люють до положень Конституцiї України. 
Аргументуючи свою точку зору, вказують на 
те, що в самiй Конституцiї є пiдмiна двох по-
нять [4, c. 318].

 По-перше, те, що в роздiлi VIII 
Конституцiї України називається «Право-
суддя», насправдi стосується судової вла-
ди як однiєї з трьох гiлок влади. По-друге, 
суд, як i будь-який державний орган, не є 
самодостатнiм, не може дiяти б ез взаємодiї 
з iншими спецiалiзованими державними 
iнституцiями, зокрема з тими органами, якi 
готують кримiнальнi справи до судового 
розгляду та якi займаються виконанням су-
дових рiшень.
Отже, можна зазначити, що право-

суддя – це суспiльнi вiдносини, пов’язанi 
з процесуальною дiяльнiстю компетент-
них державних органiв iз розслiдування, 
судового розгляду, прийняття i вико-
нання рiшень, вирокiв, ухвал та по-
станов у кримiнальних, цивiльних та 
адмiнiстративних справах. 
Пiд правосуддям як об’єктом проти-

правного посягання слiд розумiти лише 
дiяльнiсть, яка вiдповiдає таким ознакам:

1) правосуддя здiйснюється у формах 
цивільного, кримінального, адміністра-
тивного, господарського судочинства, що 
регламентовані Цивiльним процесуаль-
ним, Господарським процесуальним та 
Кримiнальним процесуальним кодексами 
України, Кодексом адміністративного судо-
чинства України;

2) правосуддя – це лише правозасто-
совча дiяльнiсть, яка полягає в реалiзацiї 
норм права стосовно конкретних життєвих 
ситуацiй;

3) дiяльнiсть iз здiйснення правосуддя 
спрямовано на охорону законних прав та 
iнтересiв громадян, суспiльства, держави в 
процесi судочинства, при прийняттi рiшень, 
а також при їх реалiзацiї. 
Видовi об’єкти кримінальних правопо-

рушень визначають особливостi суб’єктiв 
вiдносин, проти яких спрямованi кримі-
нальні правопорушення зазначеного виду, 
i блага, якi належать цим суб’єктам i яким 
може бути заподiяна або спричиняється 
шкода. Зокрема, можна видiлити три групи 
таких суб’єктiв:

1) особи як учасники або iншi суб’єкти 
кримiнального чи цивiльного процесу;

2) органи дiзнання, слiдства, прокурату-
ри, суди загальної юрисдикцiї;
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3) органи виконання покарань та судо-
вих рiшень.
Кримінальні правопорушення проти 

 правосуддя посягають на п’ять рiзновидiв 
суспiльно корисних благ, якi належать 
перелiченим вище суб’єктам:

1) права та iнтереси особи, що охоро-
няються законом, якими вона надiлена як 
учасник або iнший суб’єкт кримiнального 
або цивiльного процесу;

2) iнтереси всебiчного, повного i неупе-
редженого розслiдування i судового розгля-
ду кримiнальних справ;

3) безпека, честь та гiднiсть суддiв;
4) iнтереси своєчасного присiкання та 

розкриття кримінальних правопорушень;
5) iнтереси забезпечення неухильного 

виконання судових рiшень та вирокiв [4,-
c. 325].
Можна зазначити, що основним 

безпосереднiм об’єктом таких кримі нальних 
правопорушень, як «Завiдомо незаконнi за-
тримання, привiд, домашнiй арешт та три-
мання пiд вартою», передбачених ст. 371 КК 
України, є регламентована законодавством 
дiяльнiсть суду та iнших правоохоронних 
органiв по реалiзацiї мети та завдань право-
суддя (у його широкому розумiннi) у частинi 
забезпечення законного затримання, при-
воду, домашнього арешту та тримання пiд 
вартою[5, c. 862].
Також важливо зазначити, що в теорiї 

кримiнального права безпосередній об’єкт 
кримінального правопорушення поділя-
ють на такі види: основний додатковий 
обов’язковий, додатковий факультативний. 
Можна виділити як додатковий 

обов’язковий об’єкт складу кримінально-
го правопорушення «Завiдомо незакон-
не затримання, привiд, домашнiй арешт 
та тримання пiд вартою» життя i здоров’я 
особи, її свободу i особисту недоторканiсть, 
а також майновi та iншi права та законнi 
iнтереси. Незважаючи на те, що досить 
багато науковцiв не погоджується з цією 
позицiєю, оскiльки охорона цих прав не ви-
ходить за рамки правовiдносин iз приводу 
правосуддя, вона є основною i домiнуючою 
в кримiнально-правовiй теорії [6, c. 11].
Свою думку з приводу подiлу безпосе-

реднього об’єкту на основний та додатковий 

цього злочину, висловив О. Бантишев, який 
звернув увагу на те, що об’єкти у видi прав 
людини та її свобод у перiод їх закрiплення 
у Конституцiї та правовiй охоронi, не мо-
жуть розглядатись як додатковi [7, c. 67].

 У цьому ж напрямку розвивається думка 
Н. Фасхутдiнової, яка, використавши для об-
грунтування своєї позицiї конституцiйнi по-
ложення про примат прав i iнтересiв люди-
ни над iнтересами держави, запропонувала 
перемiстити склади зазначених криміналь-
них правопорушень з глави «Криміналь-
ні правопорушення проти правосуддя» до 
глави «Кримінальні правопорушення проти 
свободи, честi та гiдностi особи»[8, c. 107]. 
Однак з цією думкою важко погодитись, 
оскільки право особи на свободу та особис-
ту недоторканнiсть, яке, як правило, часто 
розглядається як додатковий безпосереднiй 
об’єкт дослiджуваних кримінальних право-
порушень, є за своїм походженням скла-
довою родового поняття «недоторканнiсть 
особи», яке, у свою чергу, характеризує 
первiсний стан людини, зумовлений її при-
родними, а тому органiчно невiд’ємними вiд 
неї властивостями розпоряджатися на свiй 
розсуд собою, психiкою, моральнiстю, без-
пекою, власнiстю, визначати своє місце пе-
ребування. Становлячи одне з найбiльших 
соцiальних благ, яке не тiльки створює умо-
ви, необхiднi для всебiчного задоволення 
потреб особи, а й забезпечує демократич-
ний розвиток суспiльства, воно поступово 
матерiалiзувалося в юридичних нормах, 
де, набувши свого позитивного змiсту, ста-
ло основою систематизацiї досить розгалу-
женої системи конституцiйних норм, якi 
закрiплюють найважливiшi права i свободи 
громадянина [9, c. 84]. 
Змiст права особи на свободу та особисту 

недоторканнiсть перебуває в тiсному зв’язку 
з цiлим комплексом прав та гарантiй, яки-
ми забезпечується недоторканнiсть особи, 
але при цьому має власний iнформацiйний 
обсяг, вичерпуючись законодавчою фор-
мулою, що гарантує особi право не бути 
пiдданою арешту або триманню пiд вартою 
iнакше як на пiдставi судового рiшення й у 
передбаченому законом порядк [10, c. 436]. 
Виходячи з цього можна сказати, що норма, 
яка передбачена ст. 371 КК України, пови-
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нна бути закріплена у розділі XVIII Особли-
вої частини Кримінального Кодексу Украї-
ни «Кримінальні правопорушення проти 
правосуддя».
Пiдсумовуючи все вищевикладене 

про право особи на свободу та особис-
ту недоторканнiсть, можемо сказати, що 
необхiдним є цiлiсне сприйняття основно-
го безпосереднього об’єкта дослiджуваних 
дiянь як правовiдносин, що забезпечують 
процесуальну дiяльнiсть органiв досудового 
розслiдування, прокурорського нагляду та 
судового контролю, спрямовану на досяг-
нення завдань правосуддя через реалiзацiю 
конституцiйного права особи на свободу та 
особисту недоторканнiсть, при застосуваннi 
запобiжних заходiв у видi затримання та 
арешту пiд час досудового розслiдування 
кримiнальної справи [11, c. 370]. 
Також слiд зазначити, що закрiплення 

в диспозицiї частини першої статтi 371 КК 
України вiдповiдальностi за завiдомо не-
законний привiд суперечить принципу 
формування кримiнально-правової норми 
через вiдмiннiсть основного безпосеред-
нього об’єкта цього кримінального пра-
вопорушення вiд основного безпосеред-
нього об’єкта завiдомо незаконних затри-
мання, домашнього арешту та тримання 
пiд вартою, специфiчною ознакою якого 
є особливий характер тих правовiдносин, 
що забезпечують реалiзацiю законодав-
чо визначеного права особи на свободу та 
особисту недоторканнiсть, яке змiстовно 
звужене до права особи не бути пiдданою 
попередньому ув’язненню iнакше як у ви-
падках i порядку, визначених у законi. 
При цьому витоком цiєї розбiжностi, навiть 
зважаючи на те, що привiд, затримання й 
домашній арешт є заходами процесуаль-
ного примусу, є їх рiзна правова природа. 
Головна вiдмiннiсть полягає в тому, що 
привiд виступає рiзновидом кримiнально-
процесуальної санкцiї, застосовуваної до 
певних учасникiв кримiнального судочин-
ства у разi невиконання покладеного на 
них обов’язку з’являтися за викликом ком-
петентних органів [12, c. 228].
У свою чергу, затримання й домашній 

арешт є запобiжними заходами, покли-
каними запобiгти неналежнiй поведiнцi 

пiдозрюваного або обвинуваченого. Отже, 
саме ретроспективна складова у правовому 
реґулюваннi приводу вiдокремлює цей при-
мусовий захiд вiд затримання та домашньо-
го арешту. 
Визначаючи в рамках безпосередньо-

го об’єкта розглядуваних кримінальних 
правопорушень додатковий обов’язковий 
об’єкт як такий об’єкт, що в цих складах 
кримінальних правопорушень потерпає за-
вжди i якому в будь-якому випадку вчинен-
ня певного кримінального правопорушен-
ня, як i основному, завжди заподiюється 
шкода, варто виходити з того, що внаслідок 
неправомiрного застосування до особи за-
тримання або домашнього арешту завжди 
зазнає обмежень її особиста свобода, а отже, 
саме її слiд визнати додатковим обов’язковим 
об’єктом кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ст. 371 КК України. 
Звiдси видається слушною аргументацiя 

Л. Лобанової, висловлена на користь того, 
що особиста свобода громадянина в зазна-
чених кримінальних правопорушеннях ви-
ступає саме як додатковий об’єкт, оскiльки 
основним об’єктом є не свобода та осо-
биста недоторканнiсть як такi, а суспiльнi 
вiдносини, що виключають застосування 
процесуального затримання, взяття пiд вар-
ту або тримання пiд вартою без передбаче-
них на те процесуальним законом пiдстав 
або з порушенням установленого цим зако-
ном порядку [13, c. 268]. 
Визначивши основним безпосереднiм 

об’єктом кримінальних правопору-
шень, передбачених ст. 371 КК України, 
правовiдносини, що забезпечують про-
цесуальну дiяльнiсть органiв досудового 
розслiдування, прокуратури та судово-
го контролю, спрямовану на досягнен-
ня завдань правосуддя шляхом реалiзацiї 
конституцiйного права особи на свободу та 
особисту недоторканнiсть, при застосуваннi 
запобiжних заходiв у виді затримання та 
домашнього арешту, варто наголосити 
на тому, що така позицiя принципово ви-
ключає можливiсть диференцiйованого 
пiдходу до визначення ступеня суспiльної 
небезпечностi порушення цього права з 
урахуванням особи потерпiлого.
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Висновки
Підсумовуючи, можна констатувати, що 

з’ясовуючи структуру правовiдносин у сферi 
правосуддя, насамперед потрiбно визна-
чити як i саме поняття «правосуддя», так i 
родовий об’єкт цих кримінальних право-
порушень, який є основною пiдставою для 
формування кримiнально-правових норм у 
роздiл Особливої частини Кримiнального 
кодексу України пiд назвою «Криміналь-
ні правопорушення проти правосуддя», 
у який входить i стаття, що передбачає 
вiдповiдальнiсть за завiдомо незаконнi за-
тримання, привiд, домашнiй арешт та три-
мання пiд вартою.
Пiд правосуддям як об’єктом проти-

правного посягання слiд розумiти лише 
дiяльнiсть, яка вiдповiдає таким ознакам:

1) правосуддя здiйснюється у формах 
цивільного, кримінального, адміністра-
тивного, господарського судочинства, що 
регламентовані Цивiльним процесуаль-
ним, Господарським процесуальним та 
Кримiнальним процесуальним кодексами 
України, Кодексом адміністративного судо-
чинства України;

2) правосуддя – це лише правозасто-
совча дiяльнiсть, яка полягає в реалiзацiї 
норм права стосовно конкретних життєвих 
ситуацiй;

3) дiяльнiсть iз здiйснення правосуддя 
спрямовано на охорону законних прав та 
iнтересiв громадян, суспiльства, держави в 
процесi судочинства, при прийняттi рiшень, 
а також при їх реалiзацiї. 
Основним безпосереднiм об’єктом кри-

мінального правопорушення, передбаче-
ного ст. 371 КК України, є регламентована 
законодавством дiяльнiсть суду та iнших 
правоохоронних органiв по реалiзацiї мети 
та завдань правосуддя (у його широкому 
розумiннi) у частинi забезпечення законно-
го затримання, приводу, домашнього аре-
шту та тримання пiд вартою.
Додатковим обов’язковим об’єктом 

складу кримінального правопорушення 
«Завiдомо незаконне затримання, привiд, 
домашнiй арешт та тримання пiд вартою» є 
життя i здоров’я особи, її свобода i особис-
та недоторканiсть, а також майновi та iншi 
права та законнi iнтереси.
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OBJECT OF THE CRIMINAL OFFENSE 
PROVISION PROVIDED BY ART. 371 OF 

THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE
The article analyzes the issue of the object of the 

criminal offense under Art. 371 of the Criminal Code 
of Ukraine. It is proved that clarifying the structure 
of legal relations in the fi eld of justice, fi rst of all it is 
necessary to defi ne both the concept of «justice» and the 
generic object of these criminal offenses, which is the 
main basis for criminal law in the Special Part of the 
Criminal Code entitled «Criminal Offenses against 
Justice», which includes an article that provides for 
liability for knowingly illegal detention, arrest, house 
arrest and detention.

Justice as an object of unlawful encroachment 
should be understood only as an activity that meets 
the following characteristics:

1) justice is administered in the forms of civil, 
criminal, administrative, commercial proceedings, 
which are regulated by the Civil Procedure 
Code, the Commercial Procedure Code and the 

Criminal Procedure Code of Ukraine, the Code of 
Administrative Procedure of Ukraine;

2) justice is only law enforcement activity, which 
consists in the implementation of legal norms in 
relation to specifi c life situations;

3) the activity of administering justice is aimed 
at protecting the legal rights and interests of citizens, 
society, the state in the judicial process, in decision-
making, as well as in their implementation.

The main direct object of the criminal offense 
under Art. 371 of the Criminal Code of Ukraine, is 
regulated by law the activities of the court and other 
law enforcement agencies to achieve the purpose and 
objectives of justice (in its broadest sense) in terms of 
ensuring lawful detention, detention, house arrest 
and detention.

Having identifi ed the main direct object of 
criminal offenses under Art. 371 of the Criminal Code 
of Ukraine, legal relations that ensure the procedural 
activities of pre-trial investigation, prosecutor’s offi ce 
and judicial control, aimed at achieving justice 
through the exercise of the constitutional right of a 
person to liberty and security of person, that such 
a position in principle excludes the possibility of a 
differentiated approach to determining the degree of 
social danger of violation of this right, taking into 
account the identity of the victim.

An additional mandatory object of the criminal 
offense of «known illegal detention, arrest, house 
arrest and detention» is the life and health of a person, 
his freedom and personal integrity, as well as property 
and other rights and legitimate interests.

Key words: detention, arrest, criminal law, 
court, law.
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У статті проаналізовано конституційні 
засади діяльності суб’єктів протидії злочин-
ності в Україні. Визначено, що найвищим рів-
нем діяльності в системі протидії злочинності 
є загальна організація протидії злочинності. 
Реалізація вказаних повноважень покладена 
на суб’єктів протидії злочинності, що форму-
ють кримінологічну політику, і суб’єктів про-
тидії злочинності, що здійснюють загальну 
організацію та координацію протидії злочин-
ності, а також її інформаційно-аналітичне 
забезпечення. Відповідна діяльність врегу-
льована конституційними положеннями, 
законодавчими актами і підзаконними нор-
мативно-правовими актами національного 
значення. Особливе місце Конституції Укра-
їни серед інших нормативно-правових джерел, 
що формують засади діяльності суб’єктів про-
тидії злочинності, полягає в тому, що вона 
визначає стрижневі положення кримінологіч-
ної політики України. На основі аналізу поло-
жень Конституції України визначено повно-
важення Верховної Ради України, Президента 
України як голови Ради національної безпеки і 
оборони України, Кабінету Міністрів України, 
органів правосуддя, прокуратури та адвока-
тури у сфері протидії злочинності; визначено 
роль кожного з них в реалізації кримінологіч-
ної політики України. Визначено і проаналі-
зовано тенденції останніх років у формуванні 
правової бази протидії злочинності, які, зокре-
ма, стосуються реалізації антикорупційного 
вектору кримінологічної політики України 
та протидії найбільш небезпечним посяган-
ням на національну безпеку держави. Окрес-
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лено співвідношення діяльності центральних 
органів державної влади в процесі реалізації 
функцій протидії злочинності та органів вла-
ди, установ і організацій на місцях. Робиться 
висновок, що Конституція України безпосеред-
ньо визначає функції та повноваження лише 
ключових органів та установ у сфері протидії 
злочинності, проте її конструктивні принци-
пи є визначальними та розповсюджуються на 
систему протидії злочинності в цілому.
Ключові слова: протидія злочинності, 

суб’єкти протидії злочинності, Конституція 
України, конституційні засади, кримінологіч-
на політика України.

Постановка проблеми
Система суб’єктів протидії злочинності 

як і будь-яке інше складне соціальне утво-
рення, для ефективного функціонування 
потребує визначення чітких правових за-
сад своєї діяльності. Це обумовлено низ-
кою факторів, зокрема, й тим, що реалі-
зація повноважень суб’єктів протидії зло-
чинності безпосередньо пов’язана з обме-
женням прав і свобод громадян. Відповід-
но підстави та процесуальні аспекти таких 
обмежень мають бути належним чином об-
ґрунтовані та визначені на законодавчому 
рівні, компетенція суб’єктів, що здійсню-
ють вказану діяльність, має відповідати 
меті й завданням, поставленим перед ними 
керівники органами країни. Крім того, всі 
суб’єкти суспільних відносин, що виника-
ють у зв’язку з превентивною діяльністю, 
повинні мати чітко визначений правовий 
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статус, гарантії та механізм забезпечення 
своїх прав. З іншого боку, слід відзначити, 
що нормативно-правові акти, що встанов-
люють правові основи діяльності суб’єктів 
протидії злочинності, мають відповідати 
інтересам національної безпеки, підтри-
манню громадського порядку та досяг-
ненню стратегічних цілей європейського 
вектору розвитку нашої країни. Усі вище-
наведені аспекти мають бути враховані в 
норма тивно-правових актах, що встанов-
люють правові засади діяльності суб’єктів 
протидії злочинності.
Найвищим рівнем діяльності в системі 

протидії злочинності є загальна організа-
ція протидії злочинності [1, с. 44-45]. Ре-
алізація цих повноважень покладена на 
суб’єктів протидії злочинності, що форму-
ють кримінологічну політику, і суб’єктів 
протидії злочинності, що здійснюють за-
гальну організацію та координацію про-
тидії злочинності, а також її інформацій-
но-аналітичне забезпечення. Відповідна 
діяльність врегульована конституційними 
положеннями, законодавчими актами і 
підзаконними нормативно-правовими ак-
тами національного значення. 

Метою статті визначення конституцій-
них засад діяльності суб’єктів протидії зло-
чинності в Україні.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

У різні роки питанням правого ре-
гулювання діяльності суб’єктів протидії 
злочинності приділяли свої дослідження 
такі видатні науковці, як Ю. М. Антонян, 
О. М. Бандурка, С. Є. Віцин, В. В. Го-
ліна, Л. М. Давиденко, І. М. Даньшин, 
О. М. Джужа, Е. А. Дідоренко, А. Е. Жа-
линський, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський, 
О. Г. Кальман, І. І. Карпець, Р. Кларк, 
Н. Крісті, Я. Ю. Кондратьєв, В. М. Ку-
дрявцев, Н. Ф. Кузнєцова, О. М. Литвак, 
О. М. Литвинов, Ф. А. Лопушанський, 
В. В. Лунєєв, М. І. Мельник, О. О. Сте-
панченко, В. Фокс, Е. Шур, Н. О. Ярмиш 
та багато інших. Враховуючи зміни, вне-
сені за останні роки до Конституції Украї-
ни, а також виникнення новітніх завдань, 

що ставляться перед системою протидії 
злочинності в умовах підвищених кри-
міногенних небезпек, питання конститу-
ційного регулювання діяльності суб’єктів 
протидії злочинності потребує сучасного 
осмислення.

Виклад основного матеріалу
Конституція України має провідне зна-

чення для формування правових основ 
діяльності суб’єктів протидії злочинності. 
Основний закон надає загальні напрями 
державної політики України, функціону-
вання системи органів державної влади і 
визначає засади формування всіх суспіль-
них інститутів Української держави. Зо-
крема, найвищими соціальними цінностя-
ми в Україні визнаються людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека (ст. 3 Конституції України); 
щодо будь-яких видів правової діяльності 
в Україні діє принцип верховенства пра-
ва (ст. 8 Конституції України); чинні між-
народні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, 
є частиною національного законодавства 
України (ст. 9 Конституції України); по-
літичними пріоритетами Українського на-
роду, які мають бути реалізовані в діяль-
ності вищих органів державної влади, є 
курс на набуття повноправного членства 
України в Європейському Союзі та в Ор-
ганізації Північноатлантичного договору 
(Преамбула, ст.ст. 85, 102, 116 Конститу-
ції України) [2]. Зазначені засади є осно-
воположними для формування криміноло-
гічної політики нашої держави й системи 
протидії злочинності загалом. 
Крім того, в Конституції України ви-

значені повноваження ключових держав-
них органів щодо підтримання право-
порядку в державі, захисту прав людини 
і протидії злочинності. Так, наприклад, 
у Конституції України визначено повно-
важення Верховної Ради України (розділ 
ІV), Президента України (розділ V), Кабі-
нету Міністрів України (розділ VІ), орга-
нів правосуддя, включаючи прокуратуру й 
адвокатуру (розділ VІІІ). 
Відповідно до Конституції України 

Верховна Рада України є єдиним органом 
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законодавчої влади в Україні, який визна-
чає політику України за основними на-
прямами, а також має низку повноважень 
щодо реалізації кримінологічної політики 
країни, визначення діяльності суб’єктів 
протидії злочинності. Не зупиняючись до-
кладно на різних підходах до визначення 
кримінологічної політики, зазначимо, що 
в найбільш широкому розумінні її можна 
визначити як складовий елемент держав-
ної політики у сфері боротьби зі злочин-
ністю, який полягає в розробці та впрова-
дженні комплексу спеціальних політико-
правових, соціально-економічних, законо-
давчих та управлінських заходів, спрямо-
ваних на виявлення і ліквідацію причин 
та умов злочинності з метою зменшення 
рівня злочинності, досягнення позитив-
них змін у її структурі, динаміці та інших 
показниках шляхом цілеспрямованого 
пливу на фактори злочинності [3, с. 303]. 
Як влучно зазначає В. В. Василевич, кри-
мінологічна політика формується на осно-
ві ідеї гуманізму та принципі верховенства 
права і полягає у формуванні ключових 
доктринальних засад у сфері боротьби зі 
злочинністю та її практичної реалізації в 
системі органів й установ антикриміналь-
ної юстиції відповідно до положень кри-
мінально-правової, кримінально-процесу-
альної, кримінально-виконавчої політики 
та законодавства України [4, с. 38]. Відпо-
відно, прийняття законодавчих та інших 
нормативно-правових актів у сфері проти-
дії злочинності, у тому числі спрямованих 
на її реалізацію, входить до безпосеред-
ньої компетенції Верховної Ради України. 
До повноважень Верховної Ради Укра-

їни, які стосуються сфери протидії злочин-
ності, можна віднести: прийняття законів; 
затвердження Державного бюджету Укра-
їни; затвердження загальнодержавних 
програм економічного, науково-техніч-
ного, соціального, національно-культур-
ного розвитку, охорони довкілля; при-
значення за поданням Президента Укра-
їни Прем’єр-міністра України, Міністра 
оборони України, Міністра закордонних 
справ України, призначення за поданням 
Прем’єр-міністра України інших членів 
Кабінету Міністрів України та централь-

них органів виконавчої влади; призна-
чення на посаду та звільнення з посади 
за поданням Президента України Голови 
Служби безпеки України; затвердження 
загальної структури, чисельності, визна-
чення функцій Служби безпеки України, 
Збройних Сил України, інших утворе-
них відповідно до законів України вій-
ськових формувань, а також Міністерства 
внутрішніх справ України; затвердження 
загальної структури, чисельності, визна-
чення функцій Служби безпеки України, 
Збройних Сил України, інших утворених 
відповідно до законів України військових 
формувань, а також Міністерства внутріш-
ніх справ України; надання законом згоди 
на обов’язковість міжнародних договорів 
України та денонсація міжнародних до-
говорів України тощо (ст.  85 Конституції 
України) [2]. Оскільки відповідно до ст. 92 
Конституції України значна кількість пи-
тань загальнонаціонального значення ви-
значається законами України, зокрема за-
сади захисту основоположних прав і сво-
бод людини, національних інтересів і цін-
ностей Українського народу, визначення, 
які діяння є злочинами та відповідальність 
за них, слід констатувати, що Верховна 
Рада України відіграє найважливішу роль 
у формуванні та реалізації кримінологіч-
ної політики України.
Аналізуючи положення Конституції 

України, слід відзначити, що Президент 
України як голова Української держави 
також є важливою фігурою щодо форму-
вання та реалізації кримінологічної по-
літики України. Відповідно до ст. 106 
Конституції України Президент України 
забезпечує національну безпеку нашої 
держави. Вказані повноваження він ре-
алізує через Раду національної безпеки 
і оборони України, яку він очолює, яка є 
координаційним органом з питань націо-
нальної безпеки і оборони й до складу якої 
входять Прем’єр-міністр України, Міністр 
оборони України, Голова Служби безпеки 
України, Міністр внутрішніх справ Укра-
їни, Міністр закордонних справ України 
(ст. 107 Конституції України) [2]. В останні 
роки слід відзначити, що Рада національ-
ної безпеки і оборони України здійснює 
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не лише координаційні і контролюючі 
повноваження у сфері забезпечення на-
ціональної безпеки і оборони відповідно 
до ст. 3 Закону України «Про Раду наці-
ональної безпеки і оборони України», а й 
реалізує надважливу роль стратегічного 
регулятора вказаного виду діяльності. Зо-
крема, відповідно до ст. 4 Закону України 
«Про Раду національної безпеки і оборо-
ни України» в її компетенцію входить роз-
робка проектів державних програм, док-
трин, законів України, указів Президента 
України, директив Верховного Головно-
командувача Збройних Сил України, між-
народних договорів, інших нормативних 
актів та документів з питань національної 
безпеки і оборони [5]. Ураховуючи кар-
динальні зміни у політико-безпековій об-
становці в Україні та стрімке збільшення 
кримінально-протиправних посягань на 
національну і громадську безпеку почина-
ючи з 2013 р., Рада національної безпеки 
і оборони України на чолі з Президентом 
України прийняла низку стратегічних до-
кументів щодо протидії злочинності у вка-
заних сферах. Серед останніх важливих рі-
шень Ради національної безпеки і оборони 
України, затверджені указами Президента 
України, слід відзначити Стратегію інфор-
маційної безпеки [6], Стратегію кібербез-
пеки України [7], Стратегію економічної 
безпеки України на період до 2025 року 
[8], Стратегію національної безпеки Укра-
їни [9], Концепція боротьби з терориз-
мом в Україні [10]. Зазначені стратегічні 
документи охоплюють широке коло без-
пекових питань національного значення, 
враховуючи й протидію окремим видам 
злочинності, що загрожують національній 
безпеці країни. Відповідно вважаємо, що 
рішення Ради національної безпеки і обо-
рони України мають не лише координа-
ційне значення щодо протидії злочиннос-
ті, а й стратегічну значимість для визна-
чення актуальних криміногенних загроз, 
пріоритетних напрямів щодо протидії ним 
та розробки скоординованих заходів про-
тидії найбільш небезпечним видам кримі-
нально протиправної поведінки.
Президент України як голова Ради 

національної безпеки і оборони України, 

окрім стратегічної координації протидії 
злочинності, відповідно до ст. 106 Кон-
ституції України представляє державу в 
міжнародних відносинах, здійснює керів-
ництво зовнішньополітичною діяльністю 
держави, веде переговори та укладає між-
народні договори України, у тому числі 
щодо міжнародного співробітництва в 
кримінальних справах; призначає на по-
саду та звільняє з посади за згодою Вер-
ховної Ради України Генерального проку-
рора; вносить до Верховної Ради України 
подання про призначення на посаду та 
звільнення з посади Голови Служби без-
пеки України; здійснює помилування [2]. 
Конституція України не лише формально 
визначає Президента України гарантом 
реалізації стратегічного курсу держави на 
набуття повноправного членства Украї-
ни в Європейському Союзі та Організації 
Північноатлантичного договору, а й надає 
йому широкі повноваження щодо визна-
чення стратегії реалізації зазначеного кур-
су, у тому числі в питаннях протидії зло-
чинності. 
Кабінет Міністрів України є вищим ор-

ганом виконавчої влади в України, який, 
відповідно до ст. 113 Конституції Укра-
їни, є відповідальним перед Президен-
том України і Верховною Радою України 
та підконтрольний і підзвітний Верхо-
вній Раді України у межах, передбачених 
Конституцією України. Кабінет Міністрів 
України відіграє надважливу роль у реалі-
зації кримінологічної політики України й 
протидії злочинності. Зокрема, відповідно 
до ст. 106 Конституції України Кабінет Мі-
ністрів України здійснює заходи щодо за-
безпечення обороноздатності і національ-
ної безпеки України, громадського поряд-
ку, боротьби зі злочинністю; організовує 
і забезпечує здійснення зовнішньоеконо-
мічної діяльності України, митної справи; 
він також спрямовує і координує роботу 
міністерств, інших органів виконавчої 
влади, а також утворює, реорганізовує та 
ліквідовує відповідно до закону міністер-
ства та інші центральні органи виконавчої 
влади, діючи в межах коштів, передбаче-
них на утримання органів виконавчої вла-
ди [2]. Так, наприклад, з метою реалізації 
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Закону України «Про Бюро економічної 
безпеки України» від 28.01.2021 р. [11] 12 
травня 2021 р. Кабінетом Міністрів Украї-
ни було видано Постанову «Про утворення 
Бюро економічної безпеки України». Інші 
органи виконавчої влади, у тому числі ті, 
що наділені правоохоронними функція-
ми або реалізують контролюючі функції 
в системі протидії злочинності, також ре-
організується або створюються Кабінетом 
Міністрів України. Повноваження Кабі-
нету Міністрів України, враховуючи й по-
вноваження у сфері протидії злочинності, 
конкретизуються в Закону України «Про 
Кабінет Міністрів України» [12]. Окрім 
того, відповідно до Конституції України 
Кабінету Міністрів України підзвітні і під-
контрольні місцеві державні адміністрації, 
які на відповідній території забезпечують 
законність і правопорядок й додержання 
прав і свобод громадян (ст.ст. 118 і 119 
Конституції України) [1].
Конституція України у Розділі VIII 

також встановлює засади діяльності сис-
теми правосуддя, які конкретизуються у 
законах, які визначають компетенцію від-
повідних суб’єктів протидії злочинності: 
Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» [13], «Про прокуратуру» [14], «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» [15]. 
Відповідно до ст. 124 Конституції Укра-
їни правосуддя в Україні здійснюють ви-
ключно суди. Народ безпосередньо бере 
участь у здійсненні правосуддя через при-
сяжних. Згідно зі ст. 18 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» поряд з 
іншими категоріями справ до спеціаліза-
ції судів входять кримінальні справи, тому 
суди справедливо визначають частиною 
системи протидії злочинності. Так, зо-
крема, О. М. Литвинов відносить суди до 
суб’єктів кримінально-правової протидії 
злочинності. Вчений вказує, що на першо-
му етапі кримінально-правову протидію 
злочинності реалізують оперативно-роз-
шукові та слідчі підрозділи, які викорис-
товують у цих цілях оперативні, кримі-
налістичні та кримінально-процесуальні 
можливості (оперативно-слідча протидія); 
на другому етапі - суди, а їх інструмента-
рієм є кримінальний і кримінально-про-

цесуальний закони (судова протидія); на 
третьому етапі - органи, які виконують 
кримінальні покарання (пенітенціарна 
(кримінально-виконавча) протидія зло-
чинності) [16, с. 161]. Повноваження суду, 
що стосуються здійснення кримінально-
правової протидії злочинності, закріплені 
у нормах Кримінального і Кримінального 
процесуального кодексів України. Таким 
чином, вищевказані кодифіковані акти є 
важливими нормативно-правовими акта-
ми, що встановлюють засади кримінально-
правової протидії злочинності в Україні.
У той же час слід відзначити, що для 

більш ефективної судової протидії окре-
мими видам кримінальних правопору-
шень відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 17 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» 
для розгляду окремих категорій справ від-
повідно до вказаного Закону в системі су-
доустрою діють вищі спеціалізовані суди. 
Так, відповідно до ч. 2 ст. 31 цього Закону 
в Україні наразі діють два спеціалізовані 
вищі суди: Вищий суд з питань інтелекту-
альної власності і Вищий антикорупцій-
ний суд [13]. І хоча перший із зазначених 
спеціалізованих вищих судів так досі й 
не було створено, Вищий антикорупцій-
ний суд з 2019 р. почав свою роботу і від-
повідно посилив судову профілактику за 
антикорупційним напрямом. Як зазначає 
Т. Є. Дунаєва, створення спеціалізовано-
го антикорупційного суду має нарешті за-
вершити вертикаль спеціалізованих ор-
ганів, призначених протидіяти корупції 
в Україні. На підтвердження своєї думки 
дослідниця посилається на експерту пози-
цію GRECO, відповідно до якої створення 
антикорупційних спеціалізованих судів є 
винятковим кроком і тимчасовим (запро-
ваджується на особливий період), який в 
Україні зробити доцільно. Як наголошу-
ють експерти, важливо забезпечити, щоб 
спеціалізовані судді для розгляду коруп-
ційних справ високопосадовців обиралися 
прозоро та були захищені від зовнішнього 
впливу [17, с. 178]. У цілому погоджую-
чись з позицією дослідниці, зазначимо, що 
правових статус Вищого антикорупцій-
ного суду як завершальної ланки системи 
суб’єктів протидії корупції в України ви-
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значений Законом України «Про Вищий 
антикорупційний суд» [18], який слід від-
нести до нормативно-правових актів, що 
визначають правовий статус і повноважен-
ня суб’єктів протидії злочинності.
У ст. 131-1 Конституції України визна-

чено повноваження прокуратури як систе-
ми наглядових органів, які відіграють важ-
ливе значення в процесі слідчої й судової 
протидії злочинності. Відповідно до цієї 
статті прокуратура здійснює підтримання 
публічного обвинувачення в суді, організа-
цію і процесуальне керівництво досудовим 
розслідуванням, вирішення відповідно до 
закону інших питань під час криміналь-
ного провадження, нагляд за негласними 
та іншими слідчими і розшуковими діями 
органів правопорядку, а також представ-
ництво інтересів держави в суді у винят-
кових випадках і в порядку, що визначені 
законом [2]. Згідно з ч. 1 ст. 2 «Про проку-
ратуру» органи прокуратури також нагляд 
за додержанням законів при виконанні 
судових рішень у кримінальних справах, а 
також при застосуванні інших заходів при-
мусового характеру, пов’язаних з обме-
женням особистої свободи громадян [14]. 
У той же час ми повністю погоджуємося з 
В. В. Василевичем, що діяльність прокура-
тури у визначених її формах, крім інших 
функцій, має й запобіжний характер щодо 
злочинних та інших правопорушень [4,-
с. 143]. 
Конституція України у ст. 131-2 також 

визначає правове положення адвокату-
ри як системи органів, створених для на-
дання професійної правничої допомоги в 
Україні. У широкому розумінні адвокату-
ру можна віднести до системи суб’єктів, 
які виконують правоохоронну діяльність, 
причому адвокатура посідає в ній осо-
бливе положення. Як влучно зазначає 
М. В. Завальний, «саме адвокатура покли-
кана забезпечити права й свободи людини 
в ході правоохоронної діяльності шляхом 
надання кваліфікованої юридичної допо-
моги. Адвокатура певною мірою виконує 
роль важеля між різними гілками влади, 
виступаючи своєрідним, так би мовити, 
«буфером», який збалансовує правозахисні 
інтереси громадянського суспільства з по-

требами й можливостями держави. Хоча 
адвокатура й не належить до жодної з гі-
лок влади, але, будучи специфічним сус-
пільно-правовим інститутом, який є одним 
з найважливіших у вітчизняній юстиції, 
він посідає чільне місце в системі соціаль-
них зв’язків, що забезпечують взаємодію 
різних гілок влади у правовій державі» 
[19]. Цілком погоджуючись з дослідником 
щодо правового положення адвокатури в 
Україні, слід також додати, що відповідно 
до нормативно-правових положень поряд 
з функціями професійної правничої допо-
моги на адвокатуру також безпосередньо 
покладені функції протидії злочинності. 
Так, відповідно до ч.ч. 6 і 7 Закону Украї-
ни «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» подання адвокатом в установленому 
порядку та у випадках, передбачених За-
коном України «Про запобігання та про-
тидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового знищення», 
інформації центральному органу виконав-
чої влади, що реалізує державну політику 
у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї ма-
сового знищення, не є порушенням ад-
вокатської таємниці. Крім того, адвокат 
не несе дисциплінарної, адміністратив-
ної, цивільно-правової та кримінальної 
відповідальності за подання центрально-
му органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового знищення, 
інформації про фінансову операцію, навіть 
якщо такими діями завдано шкоди юри-
дичним або фізичним особам, та за інші 
дії, якщо він діяв у межах виконання Зако-
ну України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінансуванню те-
роризму та фінансуванню розповсюджен-
ня зброї масового знищення» [15]. Указані 
положення, на нашу думку, можна визнати 
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заохочувальними нормами, що стимулю-
ють діяльність адвоката в дусі професійної 
етики та громадського обов’язку з метою 
протидії найбільш небезпечним проявам 
злочинності в нашій державі. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень

Підсумовуючи, зазначимо, що діяль-
ність суб’єктів протидії злочинності в 
Україні врегульована низкою міжнарод-
них, національних, регіональних і ло-
кальних нормативно-правових актів, які 
мають різну юридичну силу та які визна-
чають їхній правовий статус та численні 
аспекти діяльності. Особливе місце Кон-
ституції України серед інших норматив-
но-правових джерел, що формують засади 
діяльності суб’єктів протидії злочинності, 
полягає в тому, що вона визначає стриж-
неві положення кримінологічної політики 
України. Конституція України безпосе-
редньо визначає функції та повноваження 
лише ключових органів та установ у сфері 
протидії злочинності, проте її конструк-
тивні принципи є визначальними та роз-
повсюджуються на систему протидії зло-
чинності в цілому. Подальшого досліджен-
ня вимагає питання правого регулювання 
діяльності окремих суб’єктів протидії зло-
чинності та їхньої взаємодії в процесі ви-
конання функцій протидії злочинності.
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SUMMARY 
The article analyses constitutional bases for 

crime combating subjects’ activity in Ukraine. 
It ascertains that the highest level of activity in 
the system of crime combating is represented by 
general organizational activity in the sphere of 
crime combating. Realization of the authorities 
mentioned above is vested in crime combating 
subjects, which elaborate criminological policy, 
and in subjects, which implement general 
organization and coordination of crime 
combating, as well as its informational and 
analytical support. The relevant activity is 
regulated by constitutional provisions, national-
wide statutes and secondary legislation. A 
peculiar place of the Constitution of Ukraine 
among full range of normative-legal sources, 
which form the bases for crime combating 
subjects’ activity, lies in the fact that it defi nes 
core provisions of Ukrainian criminological 
policy. Based on the analysis of the provisions of 
the Constitution of Ukraine, the article ascertains 
authorities of the following organs in the sphere 
of crime combating: The Verkhovna Rada of 
Ukraine, the President of Ukraine as a head of 
the National Security and Defense Council of 
Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, 
organs of justice, prosecution and Ukrainian 
National Bar Association. The articles defi nes 
and analyses recent developments in legal 
bases of crime combating, which above all deal 
with implementing anticorruption course of 
criminological policy of Ukraine and combating 
the most socially dangerous infringements on 
the national security of the state. It uncovers 
correlation between the activity of the central 
state organs in the process of fulfi lling crime 
combating function and authorities, institutions 
and organization at the local level. The article 
draws out a conclusion that the Constitution 
of Ukraine directly determines functions and 
authorities of key organs and institutions in 
the sphere of crime combating only, but its 
constructive principles are determinative and 
spread over the crime combating system as a 
whole.

Key words: crime combating, crime 
combating subjects, the Constitution of Ukraine, 
constitutional bases, criminological policy of 
Ukraine.
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ÍÅÍÀËÅÆÍÎÃÎ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÈÕ 

ÎÁÎÂ’ßÇÊ²Â ÌÅÄÈ×ÍÈÌ ÀÁÎ ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÍÈÌ 
ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÎÌ

Проанализированы определения крими-
нологической характеристики преступности 
и содержание ненадлежащего выполнения 
профессиональных обязанностей медицин-
ским или фармацевтическим работником в 
научной литературе. Неисполнение или не-
надлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей медицинским или фармацев-
тическим работником представлено как по-
лное неисполнение или неправильное, час-
тичное и/или несвоевременное исполнение 
профессиональных обязанностей медицин-
ским или фармацевтическим работником, 
предусмотренных в нормативно-правовых 
актах Украины, в положениях медицинской/
фармацевтической практики, если это повле-
кло за собой тяжкие последствия для потер-
певшего (смерти человека, его самоубийства, 
причинение ему тяжкого или средней тяжес-
ти телесного повреждения). Сформировано 
определение понятия криминологической ха-
рактеристики ненадлежащего исполнения 
профессиональных обязанностей медицин-
ским или фармацевтическим работником 
через определение наиболее существенных 
его особенностей, качеств, признаков из-за 
количественно-качественных показателей 
(абсолютное количество преступлений и пре-
ступников, коэффициенты преступности 
(коэффициент преступной интенсивности и 
коэффициент преступной активности), ди-
намика преступности, структура преступ-
ности, география преступности, ее цена), 
сведения о личностях медицинских и фарма-
цевтических работников, а также жертвы.

 ÌÀÌ²ÍÀ Îêñàíà Â³êòîð³âíà - àñï³ðàíòêà Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

ÓÄÊ 343.9
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Ключевые слова: криминологическая ха-
рактеристика, неисполнение, ненадлежащее 
исполнение, профессиональные обязанности, 
медицинский или фармацевтический работ-
ник.

Постановка проблеми
Категорія «кримінологічна характерис-

тика» часто використовується в наукових до-
слідженнях. Її значення важко переоцінити. 
Кримінологічна характеристика окремих 
видів злочинів є невід’ємною складовою су-
часних навчальних підручників, посібників 
та дисертаційних досліджень. Пpaктична її 
цінність очевидна під час розгляду окремих 
складових для виpiшeння питань протидії 
злoчиннocтi. Описане в повній мірі стосу-
ється змісту кримінологічної характерис-
тики неналежного виконання професійних 
обов’язків медичним або фармацевтичним 
працівником. Проте, на сьогоднішній час 
відсутнє його чітке визначення.

Стан наукового дослідження
Кримінологічній характеристиці зло-

чинності приділили свою увагу такі на-
уковці, як: A. I. Aлeкcєєв, О. М. Бандурка, 
A. Б. Блaгaя, A. I. Дoлгoвa, B. B. Гoлiнa, 
B. O. Глyшкoв, A. C. Гyтнiк, M. Ю. Baлyйcькa, 
Л. M. Дaвидeнкo, I. M. Дaньшин, 
O. M. Джyжa, A. П. Зaкaлюк, A. Ф. Зeлiнcький, 
B. C. Eмiнoв, Г. I. Зaбpянcький, 
O. Г. Kaльмaн, I. I. Kapпeць, Л. B. Koндpaтюк, 
B. M. Kyдpявцeв, Н. Ф. Kyзнeцoвa, 
O. M. Литвинoв, B. B. Moлoдик, 
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П. M. Koвaлeнкo, C. M. Iншaкoв, Ю. В. Орлов, 
B. B. Пивoвapoв, O. O. Tитapeнкo, М. І. Фі-
алка, B. Б. Яcтpєбoв тa iншi. Пpoтe, серед 
них відсутня єдність розуміння змicтy цієї 
дефініції. Автори пропонували різний набір 
складових категорії. У зв’язку з цим поняття 
кримінологічної характеристики неналеж-
ного виконання професійних обов’язків ме-
дичним або фармацевтичним працівником 
теж потребує уваги, залишається малодослі-
дженим. 

Мета і завдання дослідження
Надати поняття кримінологічної харак-

теристики неналежного виконання профе-
сійних обов’язків медичним або фармацев-
тичним працівником. Для досягнення цієї 
мети поставлено завдання проаналізувати 
визначення кримінологічної характерис-
тики злочинності та зміст неналежного ви-
конання професійних обов’язків медичним 
або фармацевтичним працівником у науко-
вій літературі.

Наукова новизна дослідження
Сформовано визначення понять «неви-

конання чи неналежне виконання профе-
сійних обов’язків медичним або фармацев-
тичним працівником» та «кримінологічна 
характеристика неналежного виконання 
професійних обов’язків медичним або фар-
мацевтичним працівником».

Виклад основного матеріалу
Слово характеристика означає: 1) опис, 

визначення істотних, характерних особли-
востей, ознак кого-, чого-небудь; у літера-
турі, образотворчому мистецтві – змалю-
вання характерних рис персонажа, героя; 
показники якості, стану і т. ін. чогось;-
2) офіційний документ, у якому міститься 
відгук, висновок про чию-небудь трудову 
й громадську діяльність; висловлення, від-
зив про кого-небудь; 3) у математиці, ціла 
частина десяткового логарифма; 4) графіч-
не зображення властивостей чого-небудь за 
допомогою кривої; який-небудь основний 
графічний показник чогось [1, с. 24]. Якщо 
вести мову про характеристику злочиннос-
ті, то слід говорити про опис, визначення 
найбільш істотних її особливостей, якостей, 

ознак, які відрізняють її від інших негатив-
них явищ.
Ще в минулому столітті Л. M. Дaвидeнкo 

зaпpoпoнyвaв пiд кpимiнoлoгiчнoю 
xapaктepиcтикoю poзyмiти cyкyпнicть 
тaкиx влacтивocтeй злoчинниx дiянь тa 
ocoбиcтicниx ocoбливocтeй злoчинцiв, 
якi вaжливi для poзyмiння пpичин, щo 
oбyмoвили пeвнi злoчини, a тaкoж для 
poзpoбки пoпepeджyвaльниx зaxoдiв [2]. 
Тут наявні дві складові: об’єктивна (зовніш-
нє вираження суспільно небезпечних діянь) 
та суб’єктивна (внутрішня сторона особи).
Зміст кримінологічної характеристи-

ки злочинності, на погляд В. Б. Ястребова, 
складає сукупність відповідних елементів, 
до яких слід віднести: ознаки, що опису-
ють просторово-часові аспекти злочиннос-
ті; детермінаційні властивості злочинних 
проявів; ознаки й особливості, що мають 
значення для організації попереджуваль-
ної діяльності [3, с. 16]. Тобто науковець у 
поняттям «кримінологічна характеристика 
злочинності» включає її кількісно-якісні по-
казники, детермінанти та попередження.
Вчені А. Ф. Зелінський та О. Г. Кальман 

зазначають, що кримінологічна характерис-
тика – це комплексне поняття, яке визначає 
поширеність відповідної протиправної по-
ведінки, її різновидів, типові способи вчи-
нення злочинних посягань, їх мотивацію, 
місце та час вчинення, а також особливості 
особистості суб’єктів злочинів [4, c. 164; 5, c. 
10]. На їхню думку, кримінологічна харак-
теристика злочинності містить її кількісно-
якісні показники та відомості про особис-
тість злочинця. 
Кримінологічною характеристикою тих 

чи інших об’єктів є власне визначення їх 
базових ознак (тобто ознак певного злочи-
ну, виду злочинності, злочинного явища), 
таких як стан, рівень, структура, динаміка, 
географія, латентність, а також причин, що 
породжують та сприяють розвитку й уста-
леності цих злочинів або явищ, та основних 
біологічних, соціальних і психологічних рис 
особи чи групи осіб, які чинять такі діяння 
чи формують для них підґрунтя [6, с. 32–35]. 
Окрім зазначеного вище, до складу кри-

мінологічної характеристики також від-
носять: кримінологічне прогнозування, ві-
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ктимологічні фактори, характеристику спе-
цифіки способів вчинення певних злочинів 
як окремих впливових на інші ознаки чин-
ників, а також аспектів щодо особливостей 
їхньої профілактики і боротьби з ними як 
невід’ємних характерних рис [7, с. 154–236].
У структурі кримінологічної характерис-

тики В. М. Кудрявцев виділяє три основні 
блоки: кримінологічно значущі ознаки зло-
чину; дані, що розкривають кримінологічну 
ситуацію вчинення злочинів таких типів; 
ознаки, що визначають специфіку діяльнос-
ті з профілактики злочинів. За характером 
проявів і своєю сутністю елементи кримі-
нологічної характеристики поділяють на 
суб’єктивні, об’єктивні, а також комплексні, 
що об’єднують ознаки перших двох кате-
горій. До першої групи (суб’єктивні) від-
носять: риси особи злочинця; мотив і мету 
злочину; особливості особи потерпілого. До 
другої (об’єктивні) – статистику злочинів; 
відомості про соціальні умови (обстановку) 
злочину (соціально-політична; геополітич-
на; соціально-економічна; час; географія 
і т.п.). До третьої (комплексні) – причини 
злочинів; наслідки злочинів; механізм зло-
чину; обставини, що сприяють злочинам 
[8, с. 708]. Автор пропонує широкий підхід 
визначення досліджуваного терміна, у який 
включає серед іншого механізм злочинів, 
що входить до предмету криміналістики. 
Термін «кримінологічна характеристика 

злочинності», на думку М. І. Фіалки, містить 
у собі опис характерних рис злочинності 
як явища, який здійснюється через при-
зму аналізу її кількісно-якісних показників, 
а саме: абсолютна кількість злочинів та зло-
чинців, коефіцієнти злочинності (коефіцієнт 
злочинної інтенсивності та коефіцієнт зло-
чинної активності), динаміка злочинності, 
структура злочинності, географія злочин-
ності та ціна злочинності [9, с. 242]. Науко-
вець обмежується у визначенні лише кіль-
кісно-якісними показниками.
Вище зазначене показує, що в криміноло-

гічній науці існують різні підходи з приводу 
встановлення змісту поняття кримінологіч-
ної характеристики злочинності. Спільними 
для них є опис характерних рис злочинності 
через кількісні і якісні показники. Відмінни-
ми – відомості про особистість злочинця, де-

термінанти та попередження. Дані про осо-
бистість злочинця, як складова характерис-
тики, може мати місце при визначенні кон-
кретного роду або виду кримінального пра-
вопорушення. Детермінанти злочинності та 
система протидії злочинності є самостійними 
складовими предмета кримінології, а тому їх 
доречно розглядати окремими питаннями. 
Отже, до кримінологічної характеристики 
конкретного кримінального правопорушен-
ня слід відносити визначення найбільш іс-
тотних його особливостей, якостей, ознак 
через кількісно-якісні показники (абсолютну 
кількість злочинів та злочинців, коефіцієнти 
злочинності (коефіцієнт злочинної інтенсив-
ності та коефіцієнт злочинної активності), ди-
наміку злочинності, структуру злочинності, 
географію злочинності, її ціну), відомості про 
особистість злочинця та жертви. Інформацію 
про останню слід відносити до кримінологіч-
ної характеристики тому, що потерпілий не-
розривно пов’язаний із особою, яка вчиняє 
кримінальні правопорушення. Тим більше, 
що зі сторони кримінального права потер-
пілий є обов’язковою ознакою складу неви-
конання чи неналежного виконання медич-
ним або фармацевтичним працівником своїх 
професійних обов’язків. З точки зору вікти-
мології, відносини злочинця і жертви тісно 
пов’язані з суспільно небезпечним діянням. 
На основі розробки цього питання можна 
робити прогнози про майбутніх потерпілих, 
знизити рівень віктимізації, визначити рі-
вень латентності кримінального правопору-
шення тощо.
Відповідно до ч. 1 ст. 140 КК України, 

досліджуване кримінальне правопорушен-
ня полягає у невиконанні чи неналежному 
виконанні медичним або фармацевтичним 
працівником своїх професійних обов’язків 
внаслідок недбалого чи несумлінного до 
них ставлення, якщо це спричинило тяж-
кі наслідки для хворого [10]. У тлумачному 
словнику української мови «невиконання» 
– це нездійснення чого-небудь [11, с. 258]. 
Невиконанням професійних обов’язків є ви-
падки, коли медичний або фармацевтичний 
працівник повинен був і міг виконати від-
повідні обов’язки [12, с. 153], зобов’язаний 
вчиняти згідно з покладеними на нього 
обов’язками [13, с. 104]. Невиконання про-
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фесійних обов’язків медичним або фарма-
цевтичним працівником відноситься до без-
діяльності, а неналежне виконання – до дії.
Невиконання чи неналежне виконання 

професійних обов’язків медичним або фарма-
цевтичним працівником – це поводження з 
хворим або пацієнтом, що принижує його гід-
ність, яке полягає у повному невиконанні (не-
виконання) чи неправильному, неповному та/
або несвоєчасному виконанні (неналежне ви-
конання) професійних обов’язків медичним 
або фармацевтичним працівником, що перед-
бачені у регулятивному законодавстві України 
та у правилах медичної науки і практики [14, 
с. 4]. Проте, слід уточнити декілька елементів 
цього визначення. По-перше, приниження 
гідності – це кримінальне правопорушення з 
формальним складом, а невиконання чи нена-
лежне виконання професійних обов’язків ме-
дичним або фармацевтичним працівником – з 
матеріальним, де важливо встановити настан-
ня тяжких наслідків та причинний зв’язок. 
По-друге, було б доречним вказати у визна-
чені на обов’язкові ознаки кримінального 
правопорушення – настання тяжких наслід-
ків (смерті людини, її самогубства, заподіяння 
їй тяжкого або середньої тяжкості тілесного 
ушкодження). 

Висновки
Невиконання чи неналежне виконан-

ня професійних обов’язків медичним або 
фармацевтичним працівником – це повне 
невиконання чи неправильне, часткове та/
або несвоєчасне виконання професійних 
обов’язків медичним або фармацевтичним 
працівником, що передбачені у норматив-
но-правових актах України, у положеннях 
медичної/фармацевтичної науки чи практи-
ки, якщо це спричинило тяжкі наслідки для 
потерпілого (смерті людини, її самогубства, 
заподіяння їй тяжкого або середньої тяжко-
сті тілесного ушкодження).
Кримінологічна характеристики нена-

лежного виконання професійних обов’язків 
медичним або фармацевтичним працівни-
ком – це визначення найбільш істотних його 
особливостей, якостей, ознак через кількіс-
но-якісні показники (абсолютну кількість 
злочинів та злочинців, коефіцієнти злочин-
ності (коефіцієнт злочинної інтенсивності та 

коефіцієнт злочинної активності), динаміку 
злочинності, структуру злочинності, геогра-
фію злочинності, її ціну), відомості про осо-
бистості медичних і фармацевтичних пра-
цівників, а також жертви.
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АНОТАЦІЯ 
Проаналізовано визначення кримінологіч-

ної характеристики злочинності та зміст не-
належного виконання професійних обов’язків 
медичним або фармацевтичним працівником в 
науковій літературі. Науковцями запропоновано 
різний набір складових категорії «кримінологіч-
на характеристика». У зв’язку з цим поняття 
кримінологічної характеристики неналежного 
виконання професійних обов’язків медичним або 
фармацевтичним працівником залишається 
малодослідженим.
Невиконання чи неналежне виконання про-

фесійних обов’язків медичним або фармацев-
тичним працівником представлено як повне 
невиконання чи неправильне, часткове та/або 
несвоєчасне виконання професійних обов’язків 
медичним або фармацевтичним працівником, 
що передбачені у нормативно-правових актах 
України, у положеннях медичної/фармацевтич-
ної науки чи практики, якщо це спричинило 
тяжкі наслідки для потерпілого (смерті людини, 
її самогубства, заподіяння їй тяжкого або серед-
ньої тяжкості тілесного ушкодження). 
Сформовано визначення поняття криміно-

логічної характеристики неналежного виконан-
ня професійних обов’язків медичним або фар-
мацевтичним працівником через визначення 
найбільш істотних його особливостей, якостей, 
ознак через кількісно-якісні показники (абсолют-
ну кількість злочинів та злочинців, коефіцієнти 
злочинності (коефіцієнт злочинної інтенсив-
ності та коефіцієнт злочинної активності), 
динаміку злочинності, структуру злочинності, 
географію злочинності, її ціну), відомості про 
особистості медичних і фармацевтичних пра-
цівників, а також жертви.
Ключові слова: кримінологічна характерис-

тика, невиконання, неналежне виконання, про-
фесійні обов’язки, медичний або фармацевтич-
ний працівник.

SUMMARY 
The defi nitions of criminological 

characteristics of crime and the content of improper 
performance of professional duties by a medical or 
pharmaceutical worker in the scientifi c literature 
are analyzed. Scientists have proposed a different 
set of components of the category «criminological 
characteristics». Therefore, the concept of 
criminological characterization of improper 
performance of professional duties by a medical or 
pharmaceutical worker remains poorly understood.

Non-performance or improper performance of 
professional duties by a medical or pharmaceutical 
worker is presented as complete non-performance or 
incorrect, partial and / or untimely performance of 
professional duties by a medical or pharmaceutical 
worker provided for in Ukrainian regulations, 
medical / pharmaceutical science or practice, if it 
caused serious consequences for the victim (death, 
suicide, infl iction of severe or moderate bodily 
injury).

The defi nition of the concept of criminological 
characteristics of improper performance of 
professional duties by a medical or pharmaceutical 
worker is formed through the designation of its 
most important features, qualities, characteristics 
through quantitative and qualitative indicators 
(absolute number of crimes and criminals, crime 
rates (crime rate and crime rate), crime, the 
structure of crime, the geography of crime, its 
price), information about the identities of medical 
and pharmaceutical workers, as well as victims.

Key words: criminological characteristics, non-
compliance, improper performance, professional 
duties, medical or pharmaceutical worker.
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ÇËÎÂÆÈÂÀÍÍß ÏÐÀÂÎÌ Ó Ñ²ÌÅÉÍÎÌÓ ÏÐÀÂ² 

ÓÊÐÀ¯ÍÈ

В статье автором исследуется вопрос 
злоупотребления правом в семейных отно-
шениях. Рассматриваются доктринальные 
подходы к данному понятию в литературе, в 
сравнительном аспекте анализируются при-
знаки понятий: злоупотребления семейными 
правами, родительскими, имущественными 
правами супругов. В статье дается класси-
фикация злоупотребления семейными пра-
вами в зависимости от определенных кри-
териев – вида семейных отношений (личные 
неимущественные или имущественные пра-
ва), субъектов семейных отношений. Анали-
зируется судебная практика по злоупотре-
блению имущественными правами супругов, 
анализ которой дает возможность сделать 
важный вывод о том, что лицо осуществляя 
субъективное семейное право не выходит за 
его пределы, вместе с тем, в пределах реализа-
ции субъективного права он может действо-
вать недобросовестно и употреблять «право 
во зло», тем самым нарушая один из базовых 
принципов – гражданского и семейного пра-
ва: принцип добросовестности. Автором 
исследуется правовая природа понятия до-
бросовестности, последнее относится к 
оценочным понятиям, которые выражают 
свойства общих явлений в зависимости от 
ценностей ориентации законодателя, без 
указания на степень ответственности этой 
ценностной ориентации. Правовыми послед-
ствиями злоупотребления правом в граж-
данских и семейных отношениях являются 
такие способы защиты, как отказ суда в за-
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щите права, понуждение к осуществлению 
действий, неправомерные сделки.
Ключевые слова: злоупотребление правом, 

семейные отношения, добросовестность, зло-
употребление имущественным правами су-
пругов

Постановка проблеми
Термін «зловживання правом» був неві-

домий римському праву, і норми, які місти-
ли загальну заборону недобросовісного здій-
снення прав, були відсутні, своєю появою 
вказана правова конструкція зобов’язана 
саме римському праву. У римському праві 
було поставлено питання про визнання зліс-
ного правокористування як недопустимої 
поведінки, яка не є нормальною в умовах 
цивільного обігу. Під впливом римського 
права західноєвропейська правова доктри-
на в XVII-XVIII століттях сформулювала за-
гальний принцип про недопустимість здій-
снення належних особі прав з єдиною ме-
тою утиску чужих інтересів [1]. Пізніше цей 
принцип буде закріплений у законодавстві 
багатьох європейських держав.

 У ЦК України в ст. 13 міститься поло-
ження про те, що не допускаються дії особи, 
що вчиняються з наміром завдати шкоди 
іншій особі, а також зловживання правом в 
інших формах. При цьому законодавство не 
містить поняття терміна «зловживання пра-
вом». Відповідно до сімейного законодав-
ства особа, здійснюючи суб’єктивні сімейні 
права, не виходить за межі їх здійснення, 
але порушує один з базових принципів ци-
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вільного і сімейного права – принцип до-
бросовісності. 

Аналіз останніх досліджень                        
та публікацій

Дослідженням правових проблем зло-
вживання правом у цивільних і сімейних 
відносинах присвятили праці такі вчені: 
Грибанов В.П., Агарков М.М., Яценко Т.С., 
Спасибо-Фатєєва І.В., Колінчук Х.Г., Мали-
новский А.А., ПоротиковаО.А. і інші. Проте 
наразі в Україні ще існують проблеми щодо 
правового регулювання зловживання пра-
вом, які потребують подальшого досліджен-
ня.

Метою статті є аналіз й систематизація 
дійсних у правовій доктрині поглядів щодо 
сутності зловживання правом у сімейних 
правовідносинах, дослідження напрямків 
удосконалення чинного сімейного законо-
давства.

Виклад основного матеріалу
 У доктрині права зміст поняття «зло-

вживання правом» є дискусійним питанням. 
Так, існує два основних підходи до змісту 
вказаного поняття. Прибічники першого 
підходу вважають, що зловживання немає, 
якщо особа здійснює належне їй право, то 
вона діє в межах останнього, вона не зло-
вживає ним. Другий підхід полягає у тому, 
що при здійсненні свого права особа вихо-
дить за встановлені законом межі, порушує 
закон, тобто не зловживає правом, а здій-
снює правопорушення, за яке вона повинна 
нести відповідальність [2]. У самому понят-
ті «зловживання правом» закладено певне 
протиріччя. Здійснення права не може бути 
протиправним. Дії, які називають зловжи-
ванням правом, здійснюються за межами 
права, вони лише ззовні є здійсненням пра-
ва, але фактично є протиправними за харак-
тером. 
У юридичній літературі під зловживан-

ням правом розуміють особливий тип ци-
вільного правопорушення, який вчиняєть-
ся управомоченою особою при здійсненні 
належного їй права, який пов’язаний з ви-
користанням недозволених конкретних 
форм у межах дозволеного йому законом за-

гального типу поведінки. Сімейний Кодекс 
України не оперує поняттям зловживання 
правом. У Кодексі про шлюб та сім’ю була 
закріплена стаття, у якій було закріплено 
норму про позбавлення батьківських прав, 
якщо батьки зловживають своїми батьків-
ськими правами, жорстоко поводяться з ді-
тьми, шкідливо впливають на дітей своєю 
аморальною, антигромадською поведінкою, 
а також батьки є хронічними алкоголіками 
або наркоманами [3]. Під зловживанням 
батьківськими правами в доктрині права 
розуміють умисні дії учасників сімейних від-
носин (подружжя, батьків, близьких роди-
чів, законних представників), які стосують-
ся здійснення прав, виконання обов’язків, 
а інколи виходять за ці межі, спрямовані 
на порушення прав інших учасників, або 
які мають за мету виключно спричинення 
шкоди. У ст. 69 СК РФ однією з підстав по-
збавлення особи батьківських прав є зло-
вживання своїми батьківськими правами, 
під зловживанням батьківськими правами 
слід розуміти використання цих прав на 
шкоду інтересам дітей, наприклад створен-
ня перешкод у навчанні, примушування до 
жебракування, крадіжок, проституції, вжи-
вання спиртних і наркотичних засобів [4]. 
Якщо проаналізувати ст. 164 СК України, 
то серед підстав позбавлення батьківських 
прав називаються наступні: ухиляються від 
виконання своїх обов’язків щодо виховання 
дитини або забезпечення здобуття нею по-
вної загальної освіти, вдаються до будь-яких 
видів експлуатації дитини, примушують її 
до жебракування та бродяжництва. Як ба-
чимо, зміст ч. 1 ст. 164 СК України співпа-
дає з поняттям зловживання батьківськими 
правами, яке міститься у доктрині права. 
Оскільки в законодавстві відсутнє поняття 
«зловживання правом» і його критерії, то не 
можна ідентифікувати вказане поняття як 
зловживання правом, якщо воно міститься 
в тій чи іншій нормі.
Зловживання сімейними правами мож-

на класифікувати за різними критеріями. 
Так,  залежно від виду сімейних відносин 
розрізняють зловживання особистими не-
майновими або майновими сімейними пра-
вами,  залежно від суб’єкта зловживання ро-
зуміють зловживання правами подружжя, 
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батьківськими правами, правами законних 
представників, правами членів сім’ї. Будь-
яке з суб’єктивних прав, які реалізуються в 
сімейних відносинах, може бути підставою 
для зловживання [5]. Термін «зловживан-
ня правом» не застосовується в СК України, 
разом з тим, згідно зі ст. 8 СК України: «…
якщо особисті немайнові та майнові відно-
сини між подружжям, батьками та дітьми, 
іншими членами сім’ї та родичами не вре-
гульовані цим Кодексом, вони регулюються 
відповідними нормами Цивільного кодексу 
України, якщо це не суперечить суті сімей-
них відносин. Тобто для правового регулю-
вання зловживання сімейними правами слід 
використовувати ст. 13 ЦК України.
Аналіз судової практики свідчить про не-

поодинокі випадки зловживання в сімейних 
правовідносинах. Так, ВС України скасував 
судові рішення та відмовив у задоволенні 
позову суду першої інстанції, апеляційного 
суду у справі № 723/826/19 від 11.08.2019 р., 
враховуючи наступні обставини. У травні 
2011 року заочним рішенням суду розірва-
но шлюб між подружжям, а в листопаді 2019 
року за заявою дружини суд скасував це рі-
шення, прийняв відмову чоловіка від позову 
про розірвання шлюбу й закрив проваджен-
ня у справі. У 2007 році чоловік придбав дві 
земельні ділянки для ведення особистого 
селянського господарства. У 2010 році сіль-
ська рада передала йому у власність земель-
ну ділянку. На ній чоловік побудував ТРЦ, 
і в серпні 2011 році отримав свідоцтво про 
право власності на споруду. На виконан-
ня рішення суду про стягнення з чоловіка 
грошового боргу у 2017 та 2018 роках був 
накладений арешт на все належне йому на 
праві власності нерухоме майно. ВС дійшов 
висновку про те, що суди попередніх інстан-
цій не врахували наступне: подружжя, яке 
перебувало в розірваному шлюбі на підставі 
заочного рішення 2011 року, «вжило право 
на зло», оскільки позов про визнання права 
на частку та звільнення майна з під арешту 
за умови скасування заочного рішення 2011 
року, закриття провадження у справі про 
розірвання шлюбу після пред’явлення по-
зову в справі, використовувався учасниками 
для недопущення звернення стягнення на 
майно боржника. ВС України встановив, що 

заява позивачки про перегляд заочного рі-
шення, яким розірвано шлюб, та заява її чо-
ловіка про відмову від позову про розірван-
ня шлюбу були подані через вісім років після 
звернення з позовом та ухвалення рішення і 
лише після звернення кредитора з позовом 
про стягнення заборгованості з відповідача, 
відповідач та інший кредитор позовні вимо-
ги визнавали. Отже, поділ спільного майна 
подружжя не може використовуватися для 
уникнення сплати боргу боржником або ви-
конання судового рішення про стягнення 
боргу. Боржник, проти якого ухвалене судо-
ве рішення про стягнення боргу й накладе-
но арешт на його майно, та його дружина, 
які здійснюють поділ майна, діяли очевидно 
недобросовісно та зловживали правами сто-
совно кредитора, оскільки поділ майна по-
рушує майнові інтереси кредитора і спрямо-
ваний на недопущення звернення стягнен-
ня на майно боржника. Таким чином, пра-
вопорядок не може залишати поза реакцією 
такі дії, які хоч і не порушують конкретних 
імперативних норм, але є, очевидно, недо-
бросовісними та зводяться до зловживання 
правом. Дії учасників цивільних правовід-
носин мають бути добросовісними, тобто 
відповідати певному стандарту поведінки, 
що характеризуються чесністю, відкритістю 
і повагою інтересів іншої сторони договору 
або відповідного правовідношення [6].
Проаналізуємо інше цікаве рішен-

ня ВС України у справі № 754/5841/17 від 
10.02.2021 р. щодо трактування зловживан-
ня правом стороною у справі. Так, з відпо-
відача в судовому порядку було стягнуто на 
користь позивача борг та відкрито виконав-
че провадження про стягнення коштів. Для 
уникнення стягнення на майно відповідач 
уклав договір дарування частки кварти-
ри, на користь своєї матері, а тому позивач 
звернувся з позовом про визнання цього 
договору недійсним. Судами було встанов-
лено, що на момент, коли відбувалось судове 
засідання, у якому розглянуто заяву позивача 
про забезпечення позову шляхом накладання 
арешту на все нерухоме та рухоме майно, що 
належить відповідачу, та в якому було оголо-
шено перерву в зв’язку з хворобою відповіда-
ча, він знаходився у приватного нотаріуса та 
укладав договір дарування частки квартири. 
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Зважаючи на відкрите провадження, по-
зивач вказав про те, що договір дарування 
частки квартири містить ознаки фіктивнос-
ті, не спрямований на реальне настання 
правових наслідків, укладений з метою пе-
решкодити виконанню судового рішення, а 
отже, такий договір повинен бути визнаний 
недійсним. Позивач подав також заявку про 
збільшення позовних вимог, адже пізніше 
стало відомо, що обдаровувана особа відчу-
жила частку у квартирі за договором купів-
лі-продажу. Рішенням суду першої інстанції 
позовні вимоги було залишено без задово-
лення. Постановою апеляційного суду апе-
ляційну скаргу позивача було задоволено 
частково. Визнано недійсним договір дару-
вання частки квартири. Оскільки позивач 
не є стороною договору купівлі-продажу 
квартири, цей правочин не був предметом 
оспорювання, є чинним, апеляційним су-
дом зазначено, що повернення відповідачу 
квартири неможливо, а у цій справі не може 
бути застосовано реституцію (повернення 
квартири відповідачу). ВС України у своєму 
рішенні вказав на те, що цивільно-правовий 
договір (договір купівлі-продажу) не може 
використовуватися учасниками цивільних 
відносин для уникнення сплати боргу або 
виконання судового рішення про стягнен-
ня боргу, що набрало законної сили. Укла-
дення боржником, проти якого розпочате 
судове провадження про стягнення боргу, 
договору купівлі-продажу, і в першу чер-
гу, з тривалим відтермінуванням платежу, 
можу свідчити про його недобросовісність 
та зловживання правами стосовно кредито-
ра, оскільки такий договір купівлі-продажу 
може порушити майнові інтереси кредито-
ра і бути спрямований саме на недопущення 
звернення стягнення на майно боржника. 
Тому правопорядок не може залишати поза 
реакцією такі дії, які можуть хоч і не пору-
шувати конкретних імперативних норм, але 
буди недобросовісними та зводитися до зло-
вживання правом. Апеляційний суд, встано-
вивши, що оспорюваний договір дарування, 
укладений між відповідачем та його матір’ю, 
спрямований на перехід права власності на 
нерухоме майно з метою приховання майна 
від виконання в майбутньому рішення суду 
про стягнення грошових коштів з відповіда-

ча, зробив правильний висновок про визна-
ння договору дарування недійсним. Тобто 
як випливає з рішення суду, учасники ци-
вільних відносин, зокрема в договорі купів-
лі-продажу частки у праві спільної частко-
вої власності на квартиру, «вживали право 
на зло», оскільки в цьому випадку договір 
купівлі-продажу був використаний учасни-
ками для унеможливлення звернення стяг-
нення на частку позивачем і зумовив для 
позивача настання негативних наслідків. 
Позивачем був правильно обраний спосіб 
захисту, а саме відновлення становища, яке 
існувало до порушення, шляхом повернен-
ня частки в праві спільної часткової власнос-
ті відповідача передбачений п. 4 ч. 2 ст. 16 
ЦК України [7].
Трактування поняття «зловживання 

правом» в рішеннях ВС України дають змо-
гу зробити висновок про те, що особа, реалі-
зуючи своє суб’єктивне сімейне право в май-
нових відносинах, не виходить за межі пра-
ва, разом з тим у межах цього суб’єктивного 
права вона діє недобросовісно і вживає 
право «на зло», тим самим порушуючи один 
з базових принципів цивільного права і сі-
мейного права – принцип добросовісності 
(ч. 2 п. 6 ст. 3 ЦК України). Вказана думка 
знаходить своє підтвердження і в доктрині 
права. Так, на думку Грибанова В.П., про-
блема зловживання правом пов’язана не із 
суб’єктивним правом взагалі, не з його зміс-
том, а з процесом його реалізації. Якщо осо-
ба виходить за межі змісту наданого їй пра-
ва, вона вже виступає не як уповноважений 
суб’єкт, тому немає мови про зловживання 
правом у цьому випадку [8]. Згідно з ч. 9 ст. 
7 СК України: «… сімейні відносини регу-
люються на засадах справедливості, добро-
совісності та розумності, відповідно до мо-
ральних засад суспільства. Вказані поняття 
в юридичній літературі відносять до оціноч-
них понять. Поняття «добросовісність» від-
носиться до якісних оціночних понять, які 
виражають властивості узагальнених явищ  
залежно від цінностей орієнтації законо-
давця, без вказівки на ступінь відповідності 
цій ціннісній орієнтації. Добросовісність як 
оціночне поняття в цивільному праві харак-
теризує суб’єкта [9]. Дискусійним питанням 
у доктрині права є співвідношення понять 
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«добросовісність» і «винність». Так, поняття 
добросовісність співпадає з поняттям неви-
нності, у той час як недобросовісність є си-
нонімом винуватості. Таким чином, юристи 
намагаються підійти до визначення добро-
совісності через відому в цивільному праві 
теорію вини. У сімейному праві немає влас-
ної, відмінної від цивільно-правової теорії 
вини [10]. Тому для визначення добросовіс-
ності поведінки учасника сімейних відносин 
можна застосовувати цивільно-правові під-
ходи, які закріплені в ст. 614 ЦК України. 
Згідно з ч. 1 ст. 614 ЦК України: «… особа є 
невинуватою, якщо вона доведе, що вжила 
всіх залежних від неї заходів щодо належ-
ного виконання зобов’язання». Підтримує-
мо думку про те, що логічним продовження 
принципу добросовісності в сімейному праві 
буде закріплення в СК України презумпції 
добросовісності та розумності дій учасників 
сімейних відносин, як це має місце в цивіль-
ному законодавстві. Відповідно до ч. 5 ст. 12 
ЦК України: «…якщо законом встановлені 
правові наслідки недобросовісного або не-
розумного здійснення особою свого права, 
вважається, що поведінка особи є добросо-
вісною та розумною, якщо інше не встанов-
лено судом» [11].
Проаналізувавши вищенаведені судові 

рішення, як правило, правовим наслідком 
зловживання правом у цивільних і сімейних 
відносинах є такі способи захисту, як відмо-
ва суду в захисті права, примушення до здій-
снення певних дій, недійсність правочину. 

Висновок
 У законодавстві повинно бути сформу-

льоване поняття «зловживання правом» 
і визначено його критерії. Визначальним 
моментом сутності зловживання правом є 
положення про те, що особа, зловживаючи 
суб’єктивним правом, не виходить за його 
межі, разом з тим, діє протиправно, пору-
шуючи морально-етичні засади, які діють у 
суспільстві. В СК України необхідно ввести 
поняття «зловживання правом» і визначити 
його ознаки, оскільки суб’єктивні права, які 
здійснюються учасниками сімейних відно-
син, можуть буть підставою для зловживан-
ня.
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АНОТАЦІЯ 
У статті автором досліджується понят-

тя зловживання правом у сімейних відноси-
нах. Розглядаються доктринальні підходи 
до цього поняття у юридичній літературі, в 
порівняльному аспекті аналізуються озна-
ки поняття зловживання сімейними пра-
вами, батьківськими правами, майновими 
правами подружжя. У статті наводиться 
класифікація зловживання сімейними пра-
вами залежності від виду сімейних відносин 
(особисті немайнові чи майнові), від суб’єкта 
відносин. Аналізується судова практика щодо 
зловживання правом у майнових відносинах 
подружжя, аналіз останньої дає змогу при-
йти до висновку про те, що особа, здійснюю-
чи суб’єктивні сімейні права, не виходить за 
межі їх здійснення, разом з тим, у межах 
цього суб’єктивного права вона може діяти 
недобросовісно і вживати право «на зло», тим 
самим порушуючи один з базових принципів 
цивільного і сімейного права – принцип до-
бросовісності. Автором розглядається право-
ва природа поняття добросовісність, яке від-
носитьс я до якісних оціночних понять, які 
виражають властивості узагальнених явищ 
залежно від цінностей орієнтації законодав-
ця, без вказівки на ступінь відповідності цій 
ціннісній орієнтації. Правовими наслідками 
зловживання правом у цивільних і сімейних 
відносинах є такі способи захисту, як відмова 
суду в захисті права, примушення до здійснен-
ня певних дій, недійсність правочину. 
Ключові слова: зловживання правом, сі-

мейні відносини, добросовісність, зловживан-
ня майновими правами подружжя.

SUMMARY 
In the article, the author examines the issue 

of abuse of the right in family relations. Doctri-
nal approaches to this concept in the literature are 
considered, in a comparative aspect, the signs of 
concepts are analyzed: abuse of family rights, pa-
rental, property rights of spouses. The article gives 
a classifi cation of the abuse of family rights depend-
ing on certain criteria - the type of family relations 
(personal non-property or property rights), the sub-
jects of family relations. The judicial practice on 
the abuse of property rights of spouses is analyzed, 
the analysis of which makes it possible to draw an 
important conclusion that a person exercising a 
subjective family right does not go beyond it, how-
ever, within the limits of the exercise of a subjective 
right, he can act in bad faith and use “the right for 
evil ”, thereby violating one of the basic principles 
of civil and family law: the principle of good faith. 
The author studies the legal nature of the concept 
of good faith, the latter refers to evaluative concepts 
that express the properties of general phenomena 
depending on the values of the legislator’s orienta-
tion, without indicating the degree of responsibility 
of this value orientation. The legal consequences of 
the abuse of the right in civil and family relations 
are such methods of protection as the refusal of the 
court to protect the right, compulsion to take ac-
tions, illegal transactions.

Keywords: abuse of right, family relations, 
good faith, abuse of property rights of spouses
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ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß 
ÄÎÌÀØÍÜÎÌÓ ÍÀÑÈËÜÑÒÂÓ (Ó ÌÅÆÀÕ ÄÅÐÆÀÂ 

ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ ÑÎÞÇÓ)

Актуальність теми дослідження обумов-
лена потребою вивчення сучасних тенденцій  
розв’язання проблематики домашнього насиль-
ства та з’ясування шляхів, динаміки й  механіз-
мів спільних зусиль міжнародного товариства в 
розробленні дієвих заходів профілактики, запобі-
гання й  протидії  зазначеному явищу.
Метою дослідження виступає комплексний 

аналіз зарубіжного досвіду запобігання домаш-
ньому насильству 
Методика аналізу проблеми. При досліджен-

ні предмету наукової статті було використано 
комплекс загальнонаукових (аналізу, синтезу) та 
спеціально-юридичних (правового аналізу, порів-
няльно-правовий, синергетичний) методів. 
Результати дослідження. У процесі аналі-

зу тематики дослідження представлено низку 
пропозицій щодо запровадження міжнародного 
досвіду. Зокрема, одним з можливих позитив-
них аспектів впровадження досвіду Франції в 
законодавство України є злагоджена взаємодія 
їхніх підрозділів поліції  з «гарячою мобільною 
лінією», що дає змогу оперативно прибувати на 
місце вчинення насильства. Підрозділи поліції  
повинні негай но забезпечити особі захист від 
того члена сім’ї , який вчинив насильство. Суд 
може призначати такий  захід протидії  насиль-
ству у сім’ї , як використання електронних ОРБ-
браслетів. За допомогою цих браслетів поліція 
отримує сигнал про те, що особа, яка вчинила 
насильство в сім’ї , наближається до потерпілої , 
і, відповідно, може оперативно зреагувати на це. 
У межах польського досвіду варто використа-
ти впровадження спеціальних інформацій них 
карток-пам’яток (на кшталт формуляра «Бла-
китна Карта – В»), у яких міститиметься ін-
формація про права жертви насильства в сім’ї  
та можливості ї ї  звернення до компетентних 
органів з обов’язковим зазначенням контактних 
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телефонів, за якими вона може звернутися по 
допомогу. Такі інформацій ні картки-пам’ятки 
повинні завжди вручатися жертвам насильства 
в сім’ї  з метою формування в них переконання в 
тому, що насильству не лише можна, а й  необхід-
но протистояти. Позитивним досвідом Австрії 
для України будемо вважати захист жертви до-
машнього насильства за допомогою позбавлення 
права власності кривдника, зокрема в частині за-
провадження адміністративної відповідальнос-
ті для потерпілої  особи, яка дозволила кривднику 
повернутися до житла. У системі кримінально-
правової  протидії  домашньому насильству у Ні-
меччині позитивним є передбачення спеціальної  
норми, яка встановлює кримінальну відпові-
дальність за крадіжку з боку родичів або осіб, які 
проживають в одному будинку, криміналізація 
інцесту, обов’язок кривдника залишити помеш-
кання та можливість заборонити й ому перебу-
вати у визначених місцях, проживати в певному 
населеному пункті або на певній  території . Вва-
жаємо за доцільне включення аналогічних норм 
і в законодавство Украї ни.
Наукова новизна. У статті зроблено комп-

лексний аналіз зарубіжного (позитивного) досвіду 
держав-членів ЄС, а саме тих, які ратифікували 
положення Стамбульської конвенції; обґрунто-
вано необхідність для України завершення про-
цесу ратифікації означеної конвенції, виходячи з 
того, що Україна лише її підписала. 
Практична значимість. Результати цього 

дослідження можуть бути використані для по-
дальшого аналізу зарубіжного досвіду, а також 
містять конкретні пропозиції щодо перейнят-
тя позитивного зарубіжного досвіду.
Ключові слова: домашнє насильство, Євро-

пейський Союз, запобігання домашньому насиль-
ству, міжнародні стандарти, Стамбульська 
конвенція.
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Постановка проблеми
Домашнє насильство визнано одним 

із най актуальніших викликів порушення 
конституцій них прав і свобод людини та 
громадянина. Ситуація, яку породжує це 
явище, зачіпає приватні й  суспільні інте-
реси, зокрема право людини на безпечне 
середовище та гармоній ний  розвиток, не-
рідко набуваючи ознак суспільно небезпеч-
ного діяння із заподіянням істотної  шкоди 
правоохоронним інтересам держави, осо-
би й суспільства. 
Характерною ознакою сучасного посту-

пу вітчизняної  юриспруденції  у сфері за-
безпечення законних прав і свобод люди-
ни та громадянина є посилення боротьби 
з домашнім насильством. При цьому, осно-
вна увага приділяється нормативно-пра-
вовому забезпеченню охорони особи від 
домашнього насильства як на рівні зако-
нодавства, так і шляхом затвердження та 
впровадження підзаконних нормативно-
правових актів. 
Пандемія COVID-19 спричинила упо-

вільнення темпів людського розвитку у 
всьому світі, не тільки завдавши економіч-
них збитків, але й  ще більше загостривши 
соціальні проблеми. Введений  у багатьох 
краї нах режим соціальної  ізоляції  лише 
посилив іншу, вже раніше існуючу «панде-
мію» – домашнє насильство.
Актуальність теми дослідження обу-

мовлена потребою вивчення сучасних 
тенденцій  розв’язання проблематики до-
машнього насильства та з’ясування шля-
хів, динаміки й  механізмів спільних зусиль 
міжнародного товариства в розробленні 
дієвих заходів профілактики, запобігання 
й  протидії  зазначеному явищу.

Метою дослідження виступає комплек-
сний аналіз зарубіжного досвіду запобіган-
ня домашньому насильству.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Окремі питання, що стосуються зару-
біжного досвіду запобігання домашньому 
насильству, постали доробком цілої плея-
ди науковців, серед яких варто виділити 
праці: А. Васильєва, А. Галай , В. Глушко-

ва, В. Голіна, В. Грищука, О. Дудорова, 
М. Хавронюка, М. Бандурки, А. Благи, 
Л. Головко, М. Качинської, К. Левченка, 
В. В. Муранова, С. Проневича та інших.

Виклад основного матеріалу
Для початку варто зауважити, що 

останніми роками спостерігаються нега-
тивні тенденції  щодо збільшення кількос-
ті кримінальних правопорушень у вигляді 
домашнього насильства не лише в Украї ні, 
але й  в усьому світі. Застосування насиль-
ства щодо жінок, дітей  та інших членів 
сім’ї  є порушенням основних прав люди-
ни. Незважаючи на посилення уваги до 
проблематики домашнього насильства в 
усьому світі та багато позитивних зрушень 
у політиці та практиці, кампаніях і захо-
дах щодо боротьби з цим негативним яви-
щем, проблема домашнього насильства в 
різних й ого формах усе ще посідає одне з 
най важливіших місць у системі проблем за-
гальнодержавного рівня будь-якої  краї ни. 
Відтак, доцільним вбачається аналіз 

успішного досвіду зарубіжних краї н щодо 
протидії  домашньому насильству та впро-
вадження й ого в сиситему вітчизняного за-
конодавства [1].
Основою національного законодавства 

Украї ни у сфері попередження та протидії  
насильству в сім’ї  виступають міжнарод-
ні стандарти подолання домашнього на-
сильства. До основних стандартів ООН 
належать: Загальна декларація прав люди-
ни, прий нята і проголошена Резолюцією 
217 A (III) Генеральної  Асамблеї  ООН 10 
грудня 1948 р; Декларація про ліквідацію 
дискримінації  стосовно жінок, затверджена 
Резолюцією Генеральної  Асамблеї  ООН № 
2263 від 7 листопада 1967 р.; Конвенція про 
ліквідацію всіх формдискримінації  стосовно 
жінок, прий нята Генеральною Асамблеєю 
ООН 18 грудня 1979 р. та ратифікована 
Указом Президії  Верховної  Ради УРСР від 
24 грудня 1980 р. (чинна згідно із Законом 
Украї ни від 12 вересня 1991 р. № 1543-
ХІІ «Про правонаступництво Украї ни»); 
Загальні рекомендації  № 12, 14 та 19 Комі-
тету ООН з ліквідації  дискримінації  стосовно 
жінок; Декларація ООН про викорінення на-
сильства щодо жінок № 48-104 від 20 грудня 
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1993 р.; Пекінська Декларація та Платформа 
дій , ухвалена на Четвертій  міжнародній  
конференції  ООН зі становища жінок 15 
вересня 1995 р.; Модельний  закон «Про запо-
бігання домашньому насильству», схвалений  
2 лютого 1996 р. Комісією ООН з прав лю-
дини; Резолюція A/HRC/7/L.22/REV про вико-
рінення насильства щодо жінок від 27 берез-
ня 2008 року [2].
У багатьох європей ських краї нах ця 

проблема активно обговорюється і дослі-
джується. Наша краї на теж не залишаєть-
ся осторонь цього процесу [3]. На початку 
ХХІ сторіччя Украї на стала однією з пер-
ших краї н Східної  Європи, яка визнала до-
машнє насильство важливою суспільною 
проблемою, позбавивши кривдників мож-
ливості ховатись за ширмою невтручання 
у приватне життя [4].
У 2011 р. у Стамбулі було підписано 

Конвенцію Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому 
насильству та боротьбу з цими явищами 
(далі – Стамбульська конвенція), яка є од-
ним із най більш прогресивних міжнарод-
них інструментів протидії  проявам домаш-
нього насильства [5]. З метою реалізації  
положень Стамбульської  конвенції  Верхо-
вною Радою Украї ни було прий нято два 
важливих Закони: від 6 грудня 2017 р. «Про 
внесення змін до деяких законів Украї ни у 
зв’язку з ратифікацією Конвенції  Ради Єв-
ропи про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильству та бороть-
бу з цими явищами» № 785-VІІІ [6] та від 7 
грудня 2017 р. «Про запобігання та проти-
дію домашньому насильству» № 2229-VІІІ 
(далі – Закон від 7 грудня 2017 р.) [7]. 
Цими законодавчими актами Україна 

підтвердила свою небайдужість до про-
блем домашнього насильства, хоча варто 
зауважити, що наша держава лише підпи-
сала Стамбульську конвенцію, проте її не 
ратифікувала.
У зв’язку із тим, що Україна цілеспря-

мовано крокує до членства в Європейсько-
му Союзі (далі - ЄС), актуальним та необ-
хідним постає використання позитивного 
зарубіжного досвіду. Відтак, розглянемо 
досвід держав-членів ЄС, зокрема Франції, 
Польщі, Австрії та ФРН, тобто тих держав, 

якими, власне, і було ратифіковано Стам-
бульську конвенцію. 
Досвід Франції у площині кримінально-

правової протидії  домашньому насильству 
характеризується високим ступеним відпо-
відальності за будь-які прояви домашнього 
насильства. Закон від 4 квітня 2006 р. вво-
дить до Кримінального кодексу цієї країни 
норму, відповідно до якої  обтяжувальною 
обставиною для всіх злочинів є здій снення 
ї х щодо подружжя і партнера. Секцією 3 
глави 2 титулу 3 книги 1 Кримінального 
кодексу Франції  визначено перелік обтя-
жуючих обставин щодо всіх злочинів. У 
ньому обтяжувальною обставиною зазна-
чено і вчинення злочинів щодо подружжя 
чи партнера. Це положення поширюється 
також на партнерів, які живуть із постраж-
далою особою за угодою громадянської  
солідарності, на колишнє подружжя, на 
партнерів, які живуть разом, за умови, що 
правопорушення вчинене тоді, коли пара 
перебувала разом або після розлучення, 
та вчинене саме внаслідок стосунків між 
кривдником і постраждалою особою [2].
О. Старчук відзначає, що у Франції  

протидія домашньому насильству розпо-
чалася у рамках Національної  державної  
програми щодо боротьби з насильством жі-
нок і з подружнім насильством у зв’язку з 
прий няттям Закону Франції  «Про посилен-
ня попередження і покарання за насиль-
ство в сім’ї  або у відношенні неповноліт-
ніх» [8]. Особливістю цього Закону постало 
те, що судді отримали можливість видава-
ти спеціальні постанови, спрямовані на за-
безпечення безпеки жертвам сімей ного на-
сильства та надавали змогу жінці, яка стала 
жертвою насильства у сім’ї , змінити місце 
проживання або змусити чоловіка покину-
ти спільне місце проживання [9].
Відповідними кваліфікованими склада-

ми злочинів, де обтяжувальною обстави-
ною є вчинення злочину щодо подружжя 
і партнера, згідно з КК Франції  є: торту-
ри чи варварство (ст. 222-3); заподіяння 
смерті без попереднього наміру (ст. 222-
8); насильство, що спричинило каліцтво 
або постій ну інвалідність (ст. 222-10); на-
сильство, що призвело до втрати праце-
здатності більше ніж вісім днів (ст. 222-12); 
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насильство, що призвело до втрати пра-
цездатності менше ніж вісім днів (ст. 222-
13), вбивство (ст. 221-4), зґвалтування (ст. 
222-24), інше сексуальне посягання (ст. 
222-28). Крім цього, ст. 222-31-1 та 222-31-
2 передбачають відповідальність за такий  
вид сексуального насильства в сім’ї , як ін-
цест, вчинений  стосовно неповнолітніх. 
Вчинення цього злочину тягне за собою 
позбавлення батьківських прав. Відпо-
відно до ст. 222-18-3 КК Франції  караєть-
ся погроза будь-яким способом вчинити 
злочин проти подружжя, співмешканця, 
партнера, який  живе з кривдником згідно 
з угодою громадянської солідарності. Крім 
цього, як до, так і після ув’язнення мож-
ливим є виселення кривдника з дому. До 
розгляду справи законодавство уможлив-
лює припинення співжиття кривдника та 
потерпілого і заборону будь-яких контак-
тів між ними (ст. 138-9 Кримінального про-
цесуального кодексу) [10].
Одним із можливих позитивних аспек-

тів впровадження досвіду Франції в зако-
нодавство України є злагоджена взаємодія 
їхніх підрозділів поліції  з «гарячою мо-
більною лінією», що дає змогу оперативно 
прибувати на місце вчинення насильства. 
Підрозділи поліції  повинні негай но забез-
печити особі захист від того члена сім’ї , 
який вчинив насильство. Суд може при-
значати такий  захід протидії  насильству у 
сім’ї , як використання електронних ОРБ-
браслетів. За допомогою цих браслетів по-
ліція отримує сигнал про те, що особа, яка 
вчинила насильство в сім’ї , наближається 
до потерпілої , і, відповідно, може опера-
тивно зреагувати на це.
Наступний проаналізований досвід є 

досвід сусідньої держави, а саме Польщі. 
Домашнє насильство, згідно з польським 
законодавством, є кримінальним правопо-
рушенням, яке карається у відповідності 
до ст. 207 КК Польщі, розміщеній  у роз-
ділі ХХVІ «Злочини проти сім’ї  і опікун-
ства». Зокрема, той , хто завдає фізичної  
чи психологічної  шкоди най ближчій  особі 
або іншій  особі, яка постій но чи тимчасово 
перебуває у залежності від винної  особи, 
підлягає покаранню у виді позбавлення 
волі на строк від 3 місяців до 5 років. Якщо 

винний  діяв із особливою жорстокістю, то 
строк покарання у виді позбавлення волі 
становить від 1 до 10 років. Якщо постраж-
дала особа намагається вчинити самогуб-
ство внаслідок дій  винуватця, то строк по-
карання у виді позбавлення волі становить 
вже від 2 до 12 років [11].
Незважаючи на наявність у КК Польщі 

окремої  норми, яка передбачає відпові-
дальність за домашнє насильство, з метою 
подолання проблеми насильства в сім’ї  до-
датково був ухвалений  і спеціальний  За-
кон «Про протидію злочинам у сім’ї », який  
запровадив такий  запобіжний  захід, як ви-
селення особи, яка вчинила домашнє на-
сильство, зі спільного із жертвою житла, 
якщо є вагомі причини вважати, що крив-
дник може знову вчинити насильницький  
злочин щодо потерпілої особи. Власне, на 
основі цього Закону було запроваджено 
процедуру «Синіх Хартій », значення якої  
полягає в тому, що у разі фіксації  факту 
домашнього насильства працівник поліції  
уповноважений до застосування відповід-
них заходів [12]. 
Окрім того, у межах процедури «Сині 

Хартії » було введено карту «Б», яку жерт-
ва домашнього насильства заповнює в 
спокій ній  обстановці після вжиття полі-
цією необхідних заходів проти агресора, 
оскільки після акту домашнього насиль-
ства, власне, сама жертва не завжди може 
адекватно оцінити ситуацію й чітко відпо-
вісти на запитання поліції  та надати всю 
необхідну інформацію, щоб допомогти 
правоохоронним органам розробити пра-
вильну стратегію надання належної  допо-
моги у межах конкретної родини [13]. Ця 
процедура є досить дієвим заходом бороть-
би з домашнім насильством. Зокрема, це 
пов’язано з тим, що жоден випадок насиль-
ства, вчинений  агресором, не ігнорується, 
а супроводжується активним реагуванням 
поліції , яка здій снює оперативні заходи, 
що спрямовані на припинення насильства 
в родині.
Таким чином, підсумовуючи, зазна-

чимо, що з польського досвіду варто 
використати впровадження спеціаль-
них інформацій них карток-пам’яток (на 
кшталт формуляра «Блакитна Карта – В»), 
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у яких міститиметься інформація про пра-
ва жертви насильства в сім’ї  та можливос-
ті ї ї  звернення до компетентних органів, 
з обов’язковим зазначенням контактних 
телефонів, за якими вона може звернути-
ся по допомогу. Такі інформацій ні картки-
пам’ятки повинні завжди вручатися жерт-
вам насильства в сім’ї  з метою формування 
в них переконання в тому, що насильству 
не лише можна, а й  необхідно протистоя-
ти.
Наступний проаналізований нами до-

свід – досвід у досліджуваній сфері Австрії, 
власне парламентом якої  у 1996 році було 
прий нято Акт «Про захист від насильства в 
сім’ї ». Цей  нормативно-правовий  документ 
надає право потерпілому на захист від 
кривдника у й ого/ї ї  життєвому середовищі 
і в соціальному оточенні, надаючи поліції  
повноваження виселяти правопорушників 
й накладати заборонні ордери. Разом з тим, 
в Австрії  були засновані так звані «центри 
втручання», які забезпечують безкоштов-
ними консультаціями, надають допомогу 
та підтримку потерпілим від насильства у 
сім’ї . Якщо правопорушник погрожує або 
завдає шкоди особі, яка проживає в тому 
ж приміщенні, поліція має право виселити 
правопорушника зі спільного житла та за-
боронити й ому повертатися, незважючи на 
те, що він може бути власником будинку чи 
квартири. Правопорушник повинен відда-
ти ключі від приміщення поліцей ському. 
Якщо він виявляє намір забрати свої  речі, 
то зобов’язаний попередити постражда-
лу особу про свій  прихід. Протягом цього 
часу суд повинен ухвалити рішення, вод-
ночас, користуючись правом накладення 
тимчасової судової заборони, яка чинна 
впродовж 3 місяців. У випадку ж, коли по-
терпіла особа подала на розлучення, - за-
борона може бути продовжена до, власне, 
самого факту розлучення. Попри те, що 
кривдник отримує заборону заходити до 
свого помешкання, й ому можуть заборони-
ти навіть з’являтися поблизу будинку та в 
інших визначених місцях, де він може зу-
стрітися з постраждалою особою. Власне, 
ця ж особа може подати заяву на прису-
дження штрафу, якщо кривдник порушує 
письмову вимогу суду [14]. Зокрема, пору-

шення заборонного ордера є адміністра-
тивно караним діянням, а відмова звільни-
ти приміщення може тягти за собою кри-
мінальну відповідальність. Цікавим є те, 
що в Австрії  передбачена адміністративна 
відповідальність у вигляді штрафу саме до 
потерпілої  особи, яка дозволила кривдни-
ку повернутися до житла [15].
Таким чином, позитивним досвідом Ав-

стрії для України будемо вважати захист 
жертви домашнього насильства за допо-
могою позбавлення права власності крив-
дника, зокрема, в частині запроваджен-
ня адміністративої відповідальності для 
потерпілої  особи, яка дозволила кривдни-
ку повернутися до житла.
І останньою досліджуваною державою, 

у межах предмета нашого аналізу, є ФРН. 
Досліджуючи досвід Німеччини у сфері 
протидії  насильству в сім’ї , слід зауважи-
ти, що в цій  краї ні діє спеціальний  Закон 
Німеччини від 1 січня 2002 року «Про за-
хист від насильства в сім’ї ». Особливою 
ознакою політики законодавця Німеччини 
у сфері, що досліджується, є орієнтація на 
вилучення особи, яка здій снила насиль-
ство в сім’ї , з родини. Слід зауважити, що 
досвід вилучення особи, що здій снила на-
сильство в сім’ї , з родини практикують такі 
європей ські краї ни, як Австрія, Іспанія, 
Нідерланди, Чехія, Швеція та інші [16].
Також, на нашу думку, у протидії  на-

сильству в сім’ї  в Німеччині досить пози-
тивним постає діяльність, з-поміж низки 
підрозділів кримінальної  поліції , так зва-
них відділів уповноважених у справах про 
насильство в сім’ї , які, власне, й розгляда-
ють справи про домашнє насильство [17]. 
Саме працівники зазначених підрозділів, 
прой шовши відповідну підготовку і по-
глибивши знання в досліджуваній  нами 
сфері, є більш спроможними ефективно 
провести розслідування, виявити обста-
вини вчинення факту насильства в сім’ї  
та ухвалити правильне рішення у справі, 
водночас налагодивши контакти з жерт-
вою та особою-агресором, громадськими 
організаціями з метою більш дієвого по-
передження випадків домашнього на-
сильства та недопущення подібного роду 
дій  у май бутньому.



179

Ëàäè÷åíêî Â.Â., Ãóëàê Î.Â., Àðòåìåíêî Î.Â. - Çàðóá³æíèé äîñâ³ä çàïîá³ãàííÿ...

Варто звернути увагу на застосування 
судом таких спеціальних заходів, як забо-
рона входження до свого будинку/квар-
тири, неможливість перебування поблизу 
помешкання ближче ніж установив суд, 
обмеження контактів із дітьми, дружиною, 
іншою особою, що постала постраждалою 
від насильства в сім’ї , заборона наближен-
ня до потерпілих осіб, зустрічі з ними й  на-
магання відновити контакти, використову-
ючи мобільні та інші способи зв’язку [18].
Також актуальними у розрізі досліджу-

ваної проблематики вбачаються норми 
Закону Німеччини «Про побутове насиль-
ство», відповідно до яких потерпілій  особі 
надається право правової  претензії  на ви-
ділення їй житла. Зокрема, у випадку за-
подіяння фізичної  шкоди здоров’ю або об-
меження свободи та, за певних умов, - ви-
никнення загрози такого порушення, суд 
може зобов’язати кривдника звільнити міс-
це проживання незалежно від того, у шлю-
бі партнери чи ні; навіть власник кварти-
ри або єдиний  квартиронай мач, орендар, 
який  вчиняє насильство, може бути приму-
сово відселений  від «жертви» [19].
У системі кримінально-правової  

протидії  домашньому насильству Німеччи-
ни позитивним є передбачення спеціальної  
норми, яка встановлює кримінальну відпо-
відальність за крадіжку з боку родичів або 
осіб, які проживають в одному будинку, 
криміналізація інцесту, обов’язок кривдни-
ка залишити помешкання та можливість 
заборонити й ому перебувати у визначених 
місцях, проживати в певному населеному 
пункті або в межах певної території . Вва-
жаємо за доцільне включення аналогічних 
норм і до системи вітчизняного законодав-
ства.

Висновки та пропозиції
Аналіз законодавства зарубіжних дер-

жав дає підстави стверджувати, що в ці-
лій плеяді краї н законодавство у сфері 
протидії  насильству в сім’ї  ще не є доско-
налим, а в тих краї нах, що мають окремі 
спеціальні закони про запобігання домаш-
ньому насильству, не завжди є достатній 
досвід успішної боротьби з цим суспільно 
небезпечним явищем. Деякі ж краї ни вза-

галі саботують і ті нормативні вимоги, які 
передбачені навіть на законодавчому рівні 
з протидії  домашньому насильству. Вод-
ночас, досвід проаналізованих нами країн 
Європейського Союзу дозволив виокреми-
ти доволі успішні та дієві практики, які є 
ефективними при нормативному забезпе-
ченні й невідворотному їх застосуванні. 
Домашнє насильство не має меж, а тому 

обмін позитивним досвідом між краї нами 
у боротьбі з цим негативним явищем до-
поможе розробити дієві заходи, які дозво-
лять зменшити рівень прояву домашнього 
насильства. Існує загальна тенденція до 
розширення заходів правового захисту та 
запровадження як захисного, так і караль-
ного способів вирішення проблеми. У ба-
гатьох краї нах впроваджений  інститут охо-
ронних ордерів, який  покликаний  заборо-
нити агресивну поведінку й домагання, а 
також захистити потерпілу особу від крив-
дника. У більшості краї н запроваджений  
систематичний  збір даних, що дозволяє 
проаналізувати кількість зареєстрованих 
кримінальних правопорушень, розсліду-
вань, судових переслідувань та винесених 
вироків щодо осіб, які вчинили домашнє 
насильство. Власне, вести мову про до-
статній рівень розвитку держави можна 
лише тоді, коли кожний її мешканець буде 
впевнений, що отримає належний захист 
навіть і, в першу чергу, у ситуації насиль-
ства в сім’ї та не буде боятись звертатись до 
правоохоронних органів у таких прикрих 
випадках. 
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SUMMARY
Summary. The urgency of the research 

topic is due to the need to study current 
trends in solving the problem of domestic 
violence and to clarify the ways, dynamics and 
mechanisms of joint efforts of the international 
community in developing effective measures 
to prevent, prevent and counteract this 
phenomenon.

The aim of the article is a comprehensive 
analysis of foreign experience in preventing 
domestic violence

Methods of problem analysis. A set of general 
scientifi c (analysis, synthesis) and special legal 
(legal analysis, comparative legal, synergetic) 
methods was used in the study of the subject 
of the scientifi c article.

Results of the research. In the process of 
analysis, the following proposals were made for 
the introduction of international experience. 
One of the possible positive aspects of the 
implementation of the French experience 
in the legislation of Ukraine is their well-
established interaction of police units with the 
«mobile hotline», which allows you to quickly 
arrive at the scene of domestic violence. Police 
units must immediately protect the person 
from the perpetrator. The court may order 

a measure to combat domestic violence, such 
as the use of electronic DRB bracelets. With 
these bracelets, the police receive a signal 
that the perpetrator of domestic violence is 
approaching the victim and, accordingly, can 
respond quickly. From the Polish experience, 
it is worth using the introduction of special 
information cards-monuments (such as the 
form «Blue Card - B»), which will contain 
information about the rights of victims of 
domestic violence and the possibility of 
applying to the competent authorities, with 
mandatory indicating contact numbers where 
she can ask for help. Such information cards 
should always be given to victims of domestic 
violence in order to convince them that 
violence is not only possible but necessary 
to resist. The positive experience of Austria 
for Ukraine will be the protection of the 
victim of domestic violence by depriving 
the perpetrator of his property rights, in 
particular with regard to the introduction 
of administrative liability for the victim who 
allowed the perpetrator to return home. In 
the system of criminal law counteraction to 
domestic violence in Germany, the provision 
of a special rule establishing criminal liability 
for theft by relatives or persons living in the 
same house, criminalization of incest, the 
offender’s obligation to leave the apartment 
and the possibility to prohibit him from 
staying in certain places to live in a certain 
locality or in a certain territory. We consider 
it expedient to include similar norms in the 
legislation of Ukraine.

Scientifi c novelty. The article provides a 
comprehensive analysis of foreign (positive) 
experience of EU member states, namely 
those that have ratifi ed the provisions of the 
Istanbul Convention, and proves the need for 
Ukraine to complete the ratifi cation process, 
based on the fact that Ukraine has only signed 
it.

Practical signifi cance. The results of this 
study can be used for further analysis of 
foreign experience, and also contain specifi c 
suggestions for adopting positive foreign 
experience.

Key words: domestic violence, European 
Union, prevention of domestic violence, 
international standards, Istanbul Convention.
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У статті на підставі комплексного сис-
темного аналізу досліджується правове регу-
лювання екологічної міграції. З позиції Кон-
ституції України розглядається право на 
сприятливе навколишнє природне середовище 
у співвідношенні права на життя та охорону 
здоров’я, політичних і соціально-економічних 
прав людини та громадянина. Аналізується 
вплив природних і техногенних факторів на 
навколишнє природне середовище в контексті 
удосконалення механізму державного регулю-
вання забезпечення права особи на сприятливе 
навколишнє середовище. Зазначено, що органи 
державної влади та інститути громадянсько-
го суспільства повинні приділяти увагу запо-
біганню надзвичайним ситуаціям природного 
та техногенного характеру, утворенню зон 
екологічного лиха внаслідок господарської ді-
яльності та запобіганню екологічній міграції. 
В умовах наявності ризиків виникненню при-
родних і техногенних надзвичайних ситуацій 
право людини та громадянина на сприятливе 
навколишнє природне середовище має включа-
ти право на міграцію з районів із несприят-
ливою екологічною обстановкою. Реалізація 
права особи на міграцію з районів із неспри-
ятливою екологічною ситуацією, особливо у 
випадках масового виїзду жителів із району 
екологічної катастрофи, неможлива без під-
тримки держави. Органи державної влади та 
місцевого самоврядування повинні бути заді-
яні при організації примусової та добровільної 
екологічної міграції, наданні психологічної, 
консультативної, матеріальної допомоги. 
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Механізмом реалізації права людини та 
громадянина на отримання компенсації за 
нанесену надзвичайною ситуацією природного 
та техногенного характеру шкоду здоров’ю або 
майну може стати інститут обов’язкового 
екологічного страхування для відшкодування 
завданих фізичних і матеріальних збитків, 
або для облаштування на новому місці прожи-
вання.
Ключові слова: навколишнє природне се-

редовище, права людини та громадянина, 
сприятливе середовище, екологічна катастро-
фа, екологічна міграція.

Постановка проблеми
Основною причиною екологічної мігра-

ції є порушення права особи на сприятливе 
навколишнє природне середовище. Вод-
ночас необхідно враховувати його основне, 
стрижневе становище в екологічній сфері та 
тісний взаємозв’язок цього права з правами 
людини на життя та охорону здоров’я. Та-
кий стан вимагає взаємодію механізму пра-
вового регулювання права особи на сприят-
ливе навколишнє природне середовище з 
механізмами правового забезпечення прав 
людини і громадянина в екологічній сфері.

Стан дослідження проблеми
Українські науковці внесли значний 

вклад у дослідження міграції як явища та 
окремих аспектів міграційних процесів, 
причин та форм міграцій: А. Агєєв, Д. Бала-
нюк, Н. Бортник, І. Василенко, Я. Волоско, 
О. Динька, І. Жаровська, Х. Ілик, В. Кабай, 
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О. Кислицина, О. Корнієнко, В. Кузенко, 
О. Кузьменко, І. Майданік, С. Макси-
менко, О. Малиновська, Г. Марковська, 
І. Михайлишин, С. Мосьондз, Д. Муратова, 
С. Науменко, К. Новосад, Т. Огнєв, І. Рома-
ненко, К. Шиманська, П. Шушпанов, Б. Юсь-
ків та інші. Однак розвиток виробництва 
та інтенсифікація сільського господарства 
створює ризики виникнення надзвичайних 
ситуацій в екологічній сфері.

Метою статті є дослідження правового 
регулювання екологічної міграції

Виклад основного матеріалу
Аналіз наукової літератури з питань 

охорони навколишнього природного сере-
довища вказує, що механізм правового за-
безпечення права особи на сприятливе на-
вколишнє природне середовище повинен 
включати:

– нормативну базу забезпечення права 
особи на сприятливе навколишнє природ-
не середовище та інші екологічні права лю-
дини, що складається з таких нормативних 
актів, наприклад, закони України «Про охо-
рону навколишнього природного середови-
ща», «Про санітарно-епідеміологічне благо-
получчя населення», «Про охорону атмос-
ферного повітря» [1-3];

– механізм правового регулювання охо-
рони права особи на сприятливе навколиш-
нє природне середовище, у тому числі, шля-
хом встановлення адміністративної та кримі-
нальної відповідальності за правопорушення 
та злочини проти права особи на сприятливе 
навколишнє природне середовище та інші 
екологічні правопорушення та злочини;

– аналіз можливих екологічних наслідків 
господарських проєктів, запровадженого 
законом України «Про оцінку впливу на до-
вкілля» [4];

– механізм державного, виробничого 
та громадського екологічного контролю та 
нагляду, що дозволяє здійснювати заходи 
дієвого контролю стану навколишнього се-
редовища та вживати своєчасних заходів 
захисту. У цей механізм необхідно включи-
ти систему екологічного аудиту, що перед-
бачено законом України «Про екологічний 
аудит» [5];

– відповідну соціально-економічну базу 
держави, здатну гарантувати виконання та 
захист права особи на сприятливе навко-
лишнє середовище;

 – механізм локалізації надзвичайної си-
туації природного та техногенного характе-
ру, захисту населення, подолання наслідків 
техногенної або природної катастрофи.
Зазначені компоненти становлять єдине 

ціле з правом особи на сприятливе навко-
лишнє природне середовище, з правом осо-
би на життя та захист здоров’я. Правознавці 
вважають, що право особи на сприятливе 
навколишнє природне середовище є похід-
ним від природного права життя.
Необхідність використання механізму 

правового регулювання для дотримання 
права особи на сприятливе навколишнє 
природне середовище пов’язане з необхід-
ністю залучити більше факторів, що сприя-
ють реалізації системи забезпечення та за-
хисту даного права.
Правозахисна спрямованість цієї діяль-

ності має бути спрямована на вирішення 
двох проблем. Перша пов’язана з діяльніс-
тю суспільства та держави щодо запобігання 
надзвичайним ситуаціям природного та тех-
ногенного характеру, утворенню зон еколо-
гічного лиха внаслідок господарської діяль-
ності та запобіганню екологічній міграції.
За аналогією можна згадати про зусил-

ля, докладені світовою спільнотою, зокрема, 
Управлінням Верховного комісара ООН у 
справах біженців із запобігання потокам бі-
женців та переміщених осіб.
Другий напрям удосконалення право-

захисної складової механізму правового ре-
гулювання права особи на сприятливе на-
вколишнє природне середовище пов’язане 
з необхідністю включення до складу можли-
вості вибирати міру можливої   поведінки.
Залежно від рівня сприятливості на-

вколишнього природного середовища при 
надзвичайній ситуації природного та тех-
ногенного характеру або району утворення 
зони екологічного лиха механізм правового 
регулювання права особи на сприятливе на-
вколишнє природне середовище повинен 
включати можливість тимчасового або по-
стійного переселення з екологічно неспри-
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ятливого району, право на екологічну мігра-
цію.
В основу екологічної міграції С. Мандзій 

закладає об’єктивні негативні фактори при-
родного чи техногенного характеру та їх на-
слідки, що дозволяє характеризувати її як 
різновид вимушеної міграції [7, с. 139].
Детальний розгляд механізму правового 

регулювання забезпечення права людини, 
що наводиться у багатьох наукових працях, 
присвячених розгляду цієї проблеми, нада-
но П. Рабиновичем [8].
Забезпечення виконання прав особи 

гарантується функціонуванням системи за-
гальних умов і спеціальних юридичних за-
собів. Забезпеченість виконання прав особи 
має на увазі реалізацію, охорону та захист.
Якщо аналізувати основні права люди-

ни, що містяться в Конституції України, за-
конодавстві України та Загальній декларації 
прав людини 1948 року, Міжнародному пак-
ті про громадянські та політичні права 1966 
року, Міжнародному пакті про економічні, 
соціальні та культурні права 1966 року, мож-
на зробити кілька висновків щодо забезпе-
чення права на екологічну міграцію [9].
Найбільш очевидний взаємозв’язок – це 

залежність забезпеченості основних прав 
людини та громадянина зі ступенем полі-
тичного, соціального та економічного роз-
витку держави. На це вказують правознавці.
Другий момент – це співвідношення за-

гальних (неюридичних) факторів та спеці-
альних юридичних засобів з погляду пра-
возахисної доктрини – при формуванні 
державного механізму забезпечення вико-
нання, гарантованості та захисту різних ка-
тегорій прав людини та громадянина.
Якщо розглядати категорію особистих 

прав людини, таких як право на життя; пра-
во на охорону здоров’я; право на охорону 
гідності особи; право на свободу пересуван-
ня та вибору місця перебування та прожи-
вання; право громадян на рівність перед 
законом і судом та рівні права, свободи та 
рівні можливості чоловіків і жінок перед за-
коном, встановлене Конституцією України, 
то для реалізації цієї категорії природних 
прав людини не потрібні загальні та спеці-
альні юридичні засоби через безпосередній 
взаємозв’язок зі статусом людини, невідчу-

жуваності та приналежності людині від на-
родження.
Для забезпечення та гарантованості осо-

бистих прав значення мають вживані дер-
жавою заходи з охорони та захисту, вста-
новлені санкції адміністративного та кри-
мінального характеру за протидію у реалі-
зації громадянами прав, як підтвердження 
легітимності та легальності. Наприклад, у 
Кримінальному кодексі України представ-
лені норми про відповідальність за злочини, 
що посягають на особисті права громадян. 
Усе це створює чинний механізм правово-
го регулювання, що забезпечує виконання, 
охорону та захист особистих прав людини 
та громадянина.
Ще однією категорією прав особи можна 

назвати політичні права та свободи. Консти-
туцією України передбачено свобода думки 
та слова, свобода масової інформації; право 
на об’єднання та свободу діяльності громад-
ських об’єднань; право проводити збори, 
мітинги та демонстрації, ходи та пікетуван-
ня; право брати участь в управлінні справа-
ми держави безпосередньо та через пред-
ставників.
Забезпечення виконання, гарантова-

ності та захисту цієї категорії прав людини 
вимагає наявності спеціального механізму 
правового регулювання, сформованого в 
межах різних галузей права, зокрема в ме-
жах взаємодії гілок влади. Крім Конституції 
України, виконання цих прав людини забез-
печують нормативні акти, закони України: 
«Про всеукраїнський референдум»; «Про 
громадські об’єднання» та інші.
Захист і охорону цієї категорії прав лю-

дини та громадянина забезпечують норми 
адміністративного та кримінального права. 
Кримінальний кодекс України встановлює 
санкції за порушення виборчих прав грома-
дян та права особи на участь у референдумі, 
за чинення перешкод проведення зборів, 
мітингу, демонстрації, ходи, пікетування 
або участі в них. Вплив загальних умов – 
природних, технічних, економічних чинни-
ків на політичні права людини невеликий.
Якщо розглядати категорію соціально-

економічних прав людини та громадянина, 
то ця категорія прав, покликаних забезпе-
чити гідний рівень життя та гармонійний 
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розвиток особи, включає право на працю, 
свободу економічної та підприємницької ді-
яльності, право приватної власності, право 
на захист сім’ї, материнства та дитинства, 
право на охорону здоров’я, медичну допо-
могу, на соціальне забезпечення.
Забезпечення виконання прав людини 

та громадянина цієї категорії забезпечується 
не тільки створеними для реалізації право-
вими механізмами, законодавчо закріплени-
ми нормативними актами, такими як Кодекс 
законів про працю України, закони Украї-
ни: «Основи законодавства України про охо-
рону здоров’я», «Про загальнообов’язкове 
пенсійне страхування України», заходами, 
що встановлюються державою з охорони та 
захисту, рівнем економічного та соціального 
розвитку країни [10; 11].
Якщо розглядати право особи на спри-

ятливе навколишнє природне середовище 
та інші зафіксовані права людини та грома-
дянина, у тому числі, на достовірну інфор-
мацію про стан та на відшкодування збит-
ків від екологічного правопорушення, то ця 
група прав розташована в Конституції Укра-
їни де вказані соціально-економічні права 
людини.
Розгляд цього питання з точки зору 

правозахисної доктрини направленої на 
попередження ризиків, дозволяє сфор-
мувати більш узагальнений підхід до цьо-
го питання, враховуючи, що під ризиком 
розуміється модель негативної реалізації 
права, що загрожує деформацією кінцевих 
правових результатів, зниженням якості 
правового регулювання [12, с. 54]. Одним з 
основних положень цього підходу є тісний 
взаємозв’язок прав людини і громадянина 
на сприятливе навколишнє природне се-
редовище із правом людини на життя. Цей 
взаємозв’язок простежується в документах 
багатьох міжнародних організацій.

 Положення про взаємозв’язок рівня 
сприятливості довкілля та права людини на 
захист життя та здоров’я людей було підста-
вою для винесених рішень Європейського 
суду з прав людини. Це, незважаючи на те, 
що ці справи розглядалися в межах дослі-
дження порушення статті 8 «Право на пова-
гу до приватного та сімейного життя» Кон-
венції про захист прав людини та основних 

свобод. Про зв’язок виконання природно-
го права особи на сприятливе навколишнє 
природне середовище з реалізацією інших 
прав особи, пов’язаних з охороною здоров’я 
та життя, неодноразово згадувалося у рі-
шеннях суду щодо України [13]. Ця пробле-
ма аналізувалася під час розгляду питання 
щодо перевірки конституційності окремих 
положень Закону «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» [14].
Подібний підхід дозволяє визначи-

ти право особи на сприятливе навколиш-
нє природне середовище як органічно 
пов’язане з нерозривністю життєдіяльності 
людського організму та якістю навколиш-
нього природного середовища, яке має зна-
ходитися в досить вузькому діапазоні при-
родних характеристик, придатних для жит-
тя. Таке тлумачення природи цього права 
дозволяє говорити про наявність нерозрив-
ного зв’язку конкретної особи та її права на 
сприятливе навколишнє природне серед-
овище. Це свідчить про наявність у права 
людини на сприятливе навколишнє серед-
овище властивостей особистого права, що є 
природним правом людини.
Розгляд нормативно-правової бази 

України, міжнародних угод, судової практи-
ки, винесених у сфері захисту права особи 
на сприятливе навколишнє природне сере-
довище, дозволяють говорити про наявність 
ознак політичних і соціально-економічних 
прав людини щодо проживання в умовах 
сприятливого довкілля.
Враховуючи тісний зв’язок цього права з 

необхідністю дотримання умов для здоров’я 
нації та необхідності законодавчого встанов-
лення системи нормативів у галузі промис-
ловості, сільського господарства, частина 
правознавців вважає віднесення до соціаль-
но-економічних прав особи.
У міжнародному праві набуває точка 

зору належності права людини на сприят-
ливе навколишнє природне середовище до 
категорії прав, які не належать одній люди-
ні, а в ідеалі – всьому людству.
У 80-х роках ХХ століття у працях уче-

них стала висловлюватися думка про необ-
хідність вважати право людини на сприят-
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ливе навколишнє природне середовище са-
мостійним правовим інститутом.
Можливість участі у референдумах, піке-

тах, екологічних протестах, інших соціаль-
них заходах, присвячених різним екологіч-
ним питанням, які безпосередньо пов’язані 
з правом людини на сприятливе навколиш-
нє природне середовище, приносить йому 
риси політичного права. Виплата компен-
сацій жителям екологічно неблагополуч-
них районів, де порушується право особи 
на сприятливе навколишнє природне сере-
довище.
Право людини вимагати відшкодування 

збитків у разі порушення права на сприят-
ливе навколишнє природне середовище 
дозволяє говорити про наявність у цього 
права цивільно-правової складової. Необ-
хідність дотримання та захисту прав люди-
ни на сприятливе навколишнє природне 
середовище при надзвичайних ситуаціях 
природного та техногенного характеру під-
вищує відповідальність держави за забезпе-
чення.
Право людини на сприятливе навколиш-

нє середовище, на відміну від інших прав, 
не може бути обмежене при надзвичайних 
ситуаціях природного та техногенного ха-
рактеру, при введенні надзвичайного стану. 
Забезпечення, значущість та складність га-
рантованості цього права при різних при-
родних катаклізмах і техногенних аваріях 
зростає значною мірою.
При порушенні якості навколишнього 

середовища при природних або техноген-
них катастрофах або внаслідок господар-
ської діяльності єдиною можливістю для 
реалізації норми Конституції України про 
право кожного на сприятливе навколишнє 
природне середовище може залишитися у 
примусовому чи добровільному порядку за-
лишити екологічно несприятливий, небез-
печний для людини район.
Стан навколишнього природного се-

редовища, рівень сприятливості, визначає 
і обумовлює міру поведінки людини у на-
вколишньому середовищі. Право особи на 
сприятливе навколишнє середовище пови-
нно включати право на міграцію з районів 
з несприятливою екологічною обстановкою.

Подібна реалізація права особи на мігра-
цію з районів з несприятливою екологічною 
обстановкою, особливо у випадках масового 
виїзду жителів з регіону екологічної ката-
строфи, неможлива без підтримки держави.
Державні органи або публічні структу-

ри, які пройшли акредитацію, повинні бути 
задіяні при організації примусової еколо-
гічної міграції, створенні системи надання 
психологічної, консультативної, матеріаль-
ної допомоги добровільним екологічним мі-
грантам на стадії переїзду, у допомозі в інте-
грації до приймаючої спільноти.
Реалізація заходів можлива лише за на-

явності відповідної нормативно-правової 
бази. У законодавстві України немає норма-
тивних актів, що регулюють право на мігра-
цію з районів із несприятливою екологіч-
ною обстановкою. 
Напрямом удосконалення механізму 

правового регулювання екологічної міграції 
має стати правовий інститут екологічного 
страхування. Негативні соціально-правові 
явища зумовлюють наявність у праві цілей 
попередження правопорушень, природ-
них і техногенних надзвичайних ситуацій, 
забезпечення правомірної поведінки в сус-
пільстві, усунення прогалин у праві, колізій, 
недосконалості законодавства. Превентив-
не регулювання як випереджальний пра-
вовий вплив зумовлений негативними яви-
щами [15, с. 42]. Відповідно закон України 
«Про екологічне страхування» (проєкт від 
09.09.2021 р.) певною мірою ліквідує прога-
лину в галузі застосування інституту еколо-
гічного страхування [16]. Цей нормативний 
акт закріпить обов’язок експлуатантів за-
страхувати ризики виникнення надзвичай-
них ситуацій техногенного характеру на не-
безпечних виробничих об’єктах.

 Норми, що стосуються правового регу-
лювання різних сторін екологічного страху-
вання, містяться у низці нормативних актів 
України законах: «Про страхування», «Про 
охорону навколишнього природного серед-
овища», підзаконних актах.

 Аналіз цих нормативних актів дозволяє 
зробити висновок про наявність у законо-
давстві правових механізмів регулювання 
екологічного страхування в обов’язковому 
та добровільному порядку. 
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Закон України «Про об’єкти підвище-
ної небезпеки» встановлює обов’язок для 
підприємств страхувати можливість у разі 
аварії та заподіяння шкоди третім особам у 
фізичному та матеріальному плані, завданої 
шкоди навколишньому природному сере-
довищу у разі, якщо ці підприємства вико-
ристовують технології, небезпечні для лю-
дини та навколишнього середовища. 
Для інших суб’єктів господарювання ме-

ханізм екологічного страхування може за-
стосовуватися тільки на добровільній основі. 
Принципова відмінність інституту екологіч-
ного страхування від інституту звичайного 
страхування полягає в тому, що страховий 
випадок настає у разі погіршення екологіч-
ної обстановки на страховому об’єкті вна-
слідок надзвичайної ситуації природного чи 
техногенного характеру. Завданням інсти-
туту екологічного страхування є не тільки 
відшкодування завданих страховим випад-
ком збитків, виплата компенсації потерпі-
лим та екологічним мігрантам, а й здійснен-
ня відновлення порушеного права особи на 
сприятливе навколишнє середовище, яке 
було порушено внаслідок страхового випад-
ку.
Проведення локалізаційних процедур 

та ліквідації наслідків надзвичайної ситуа-
ції природного чи техногенного характеру 
здійснюється на користь працюючих на за-
страхованому об’єкті та жителів прилеглих 
районів, у тому числі екологічних мігрантів, 
що виїхали в інші регіони.
Виплати зі страхового випадку повинні 

спрямовуватися на відшкодування завданих 
збитків життю та здоров’ю постраждалих 
внаслідок страхового випадку, майну за-
страхованого об’єкта та прилеглих районів, 
на відновлення порушеного внаслідок стра-
хового випадку екологічного стану у районі 
застрахованого об’єкту.
Суттєве погіршення екологічної обста-

новки внаслідок надзвичайної ситуації при-
родного або техногенного характеру, по-
рушення прав жителів прилеглих районів 
на сприятливе навколишнє природне сере-
довище призводить до того, що, крім захо-
дів, спрямованих на відновлення та ліквіда-
цію наслідків надзвичайної ситуації, части-
на страхової премії має спрямовуватись на 

фінансування переміщення населення з ра-
йонів, де порушується право на сприятливе 
навколишнє природне середовище.

 Страхові виплати мають спрямовува-
тись на фінансування заходів облаштування 
екологічних мігрантів на новому місці про-
живання. Кількість екологічних ситуацій 
техногенного та природного характеру в 
останні роки не зменшується, закріплення 
такого права в нормативних актах України 
є цілком виправданим.
Незважаючи на розвиток науки і тех-

ніки, вчені поки що не можуть точно пе-
редбачати більшість небезпечних природ-
них явищ, водночас зростання екологічно 
небезпечних виробництв призводить до 
того, що одна промислова аварія призво-
дить до людських жертв, значних збитків, 
завданих суспільству та навколишньому 
середовищу.
Впровадження інституту обов’язкового 

екологічного страхування дозволить упо-
рядкувати та стабілізувати процедуру ви-
плати компенсацій постраждалим при над-
звичайних ситуаціях природного або техно-
генного характеру, уникаючи привнесення 
політичних спекуляцій, нерідко виникаю-
чих при суспільному розголошенні.
Введення інституту обов’язкового еко-

логічного страхування дозволить постраж-
далим від екологічної катастрофи, промис-
лової аварії, в інших страхових випадках 
отримати страхове відшкодування, достатнє 
для відшкодування завданих фізичних і ма-
теріальних збитків, або для облаштування 
на новому місці проживання у разі довго-
тривалого відновлення екологічно сприят-
ливої   обстановки.
Законодавче закріплення інституту 

обов’язкового екологічного страхування є 
вкрай корисним та раціональним з точки 
зору держави, зобов’язаної в короткі термі-
ни ліквідувати небезпечні для суспільства 
наслідки екологічної катастрофи, що з ура-
хуванням обов’язкових страхових виплат 
постраждалим при надзвичайній ситуації 
природного і техногенного характеру, до-
зволить спрямовувати державні кошти на 
нівелювання наслідків і відновлення спри-
ятливості навколишнього природного се-
редовища.
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Право на сприятливе навколишнє при-
родне середовище – це детермінована при-
родою людини міра можливої   поведінки 
у середовищі проживання, конституційно 
визнана, законодавчо охороняється та за-
хищається позитивними діями публічних 
структур з метою забезпечення та віднов-
лення балансу інтересів особи, суспільства та 
держави. Право на сприятливе навколишнє 
природне середовище, будучи особистим, 
містить ознаки політичних і соціально-еко-
номічних прав людини.

Висновки
Розгляд правозахисних тенденцій удо-

сконалення механізму державного регулю-
вання забезпечення права особи на спри-
ятливе навколишнє середовище стосовно 
визначення умов проведення екологічної 
міграції, взаємозв’язку механізмів правово-
го регулювання права на сприятливе навко-
лишнє середовище й екологічної міграції 
дозволили дійти висновків.
Одним з напрямів діяльності суспільства 

та держави має стати робота з запобігання 
надзвичайним ситуаціям природного та тех-
ногенного характеру, утворенню зон еколо-
гічного лиха внаслідок господарської діяль-
ності та запобіганню екологічній міграції.
Реалізація права особи на міграцію з 

районів із несприятливою екологічною об-
становкою, особливо у випадках масового 
виїзду жителів із району екологічної ката-
строфи, неможлива без підтримки держа-
ви. Публічна адміністрація повинна бути 
задіяна при організації примусової та до-
бровільної екологічної міграції, наданні 
психологічної, консультативної, матері-
альної допомоги. Реалізація заходів мож-
лива за наявності нормативно-правової 
бази.
Механізмом реалізації права особи на 

отримання компенсації за нанесену надзви-
чайною ситуацією природного та техноген-
ного характеру шкоду здоров’ю або майну 
може стати інститут обов’язкового екологіч-
ного страхування. Виплати гарантованого 
страхового відшкодування, методика роз-
рахунку має бути законодавчо закріплена, 
а розмір достатній для відшкодування за-
вданих фізичних і матеріальних збитків, або 

для облаштування на новому місці прожи-
вання у разі довготривалого відновлення 
екологічно сприятливої   обстановки в зоні 
екологічного лиха.
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STATE REGULATION OF 
ECOLOGICAL MIGRATION

The article regulates the legal regulation of 
ecological migration on the basis of a compre-
hensive system analysis. From the standpoint 
of the Constitution of Ukraine, the right to a 
favorable environment is considered in re-
lation to the right to life and health, political 
and socio-economic rights of man and citizen. 
The impact of natural and man-made factors 
on the environment in the context of improv-
ing the mechanism of state regulation of the 

individual’s right to a favorable environment 
is analyzed. It is noted that public authorities 
and civil society institutions should pay atten-
tion to the prevention of emergencies of nat-
ural and man-made nature, the formation of 
zones of ecological disaster due to economic 
activity and the prevention of ecological migra-
tion. Given the risks of natural and man-made 
emergencies, the right of man and citizen to a 
favorable natural environment should include 
the right to migrate from areas with unfavor-
able environmental conditions. The realization 
of the right of a person to migrate from areas 
with unfavorable environmental conditions, es-
pecially in cases of mass departure of residents 
from the area of   environmental disaster, is im-
possible without state support. Public authori-
ties and local governments should be involved 
in the organization of forced and voluntary en-
vironmental migration, providing psychologi-
cal, counseling, material assistance.

The mechanism of realization of the human 
and civil right to compensation for natural and 
man-made damage to health or property may 
be the institution of compulsory environmen-
tal insurance to compensate for physical and 
material damage, or to settle in a new place of 
residence.

Key words: environment, human and civil 
rights, favorable environment, ecological catas-
trophe, ecological migration
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ÌÅÒÀ ÒÀ ÇÀÂÄÀÍÍß ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ ÄÅÐÆÀÂÈ

Констатовано, що мета представляє со-
бою кінцевий, бажаний та необхідний резуль-
тат, якого прагне досягти певний суб’єкт у 
відповідній сфері суспільних відносин. 
Узагальнено, що мета забезпечення наці-

ональної безпеки України має подвійний ха-
рактер, адже воно спрямовано на охорону та 
захисту: по-перше, прав, свобод та інтересів 
людини і громадянина; по-друге, державно-
го суверенітету, територіальної цілісності, а 
також інтересів країни на міжнародній арені.
Доведено, що ключовими завданнями 

забезпечення національної безпеки Украї-
ни є: створити дієву та ефективну систему 
суб’єктів забезпечення національної безпеки 
(розмежувати їх компетенцію та повнова-
ження), налагодити взаємодію між ними, а 
також належним чином координувати їх ді-
яльність; розробити систему заходів, що спря-
мовані на забезпечення національної безпеки 
на зовнішньому та внутрішньому рівнях, а 
також плани щодо їх реалізації; сформувати 
державну політику, яка дозволить належним 
чином реалізовувати заходи у відповідній сфе-
рі; розробити дієву нормативно-правову осно-
ву для регулювання суспільних відносин у від-
повідній сфері, а також створити умов для 
практичної реалізації норм права у відповідній 
сфері; модернізувати державну систему безпе-
ки, зокрема продовжити цифрову трансфор-
мацію регіонів; створити чітко сформовану 
та зрозумілу систему пропаганди в країні, яка 
буде спрямована на підвищення рівня патріо-
тизму, а також правової свідомості громадян; 
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посилити військово-оборонну спроможність 
країни, зокрема шляхом покращення зовніш-
ньої розвідки.
Ключові слова: мета, завдання, забезпе-

чення, національна безпека.

Постановка проблеми
Забезпечення національної безпеки є 

складною за своє структурою та змістом ді-
яльністю, яка має власну мету, досягнен-
ня якої вимагає вирішення важливих за-
вдань, окреслення та розуміння яких має 
важливе теоретичне та практичне значен-
ня. Зазначене пояснюється тим, що мета 
відображає ідеальне передбачення резуль-
тату діяльності, що виступає її регулято-
ром. Ключовими особливостями мети, на 
думку вченого, є наступні: по-перше, мета 
є моделлю майбутнього результату, почат-
ковим образом, до якого рухається об`єкт; 
по-друге, мета виступає як варіант задо-
волення потреби, сформований з кількох 
альтернатив [1, c.385]. 

Стан дослідження
Окремі проблемні питання, пов’язані 

із забезпеченням національної безпеки 
України, у своїх наукових працях роз-
глядали: М. Й. Варій, З. Є. Шершньова, 
С. Г. Бандурин, В.І. Білий, М.Ф. Кри-
штанович, В. А. Ліпкан, М. М. Шевченко, 
О. С. Зозуля та багато інших. Втім, незва-
жаючи на чималу кількість наукових здо-
бутків, вчені фактично по за своєю увагою 
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залишили питання мети та завдань забез-
печення національної безпеки в Україні.

Мета і завдання дослідження
Метою статті є з’ясувати цілі та за-

вдання забезпечення національної без-
пеки України. Задля досягнення вказаної 
мети необхідно вирішити такі завдання: 
розкрити теоретичні підходи щодо визна-
чення мети, як загальнонаукової категорії; 
узагальнити наукові думки з приводу за-
вдань забезпечення національної безпеки 
в Україні. 

Наукова новизна дослідження
Наукова новизна статті полягає у тому, 

що в ній, спираючись на аналіз наукових 
поглядів вчених та норм чинного законо-
давства, було встановлено мету, а також 
окреслено завдання забезпечення націо-
нальної безпеки України.

Виклад основного матеріалу
Будь-яка мета, пише Г. Шишкофф, – це 

репрезентована і бажана майбутнє подія 
або стан, здійснення яких є проміжним 
причинним членом на шляху до чогось; 
вона є антіципированим поданням (пе-
редбаченням) результату нашої дії. З нею 
погоджуються засоби, необхідні для її до-
сягнення [2, с.497]. Л.Ф. Ільїчов у своїй фі-
лософській енциклопедії виходить із того, 
що дана категорія є елементом поведінки 
і свідомої діяльності людини, який харак-
теризує передбачення в мисленні резуль-
тату діяльності та шляхів його реалізації 
за допомогою певних засобів. Автори під-
креслюють, що мета виступає як спосіб 
інтеграції різних дій людини в певну по-
слідовність або систему. Аналіз діяльності 
як цілеспрямованої передбачає виявлен-
ня невідповідності між наявною життє-
вою ситуацією і метою; здійснення мети 
є процесом подолання цієї невідповіднос-
ті [3, c.762].
Ю.П. Сурмін вказує, що філософія мети 

системи базується на тому, що мета не є 
результатом розумної діяльності системи. 
Це характерно тільки для деяких систем. 
Під метою системи розуміють певні пере-
важаючі стани, до яких рухається система. 

Це можуть бути стани рівноваги або деякі 
функціональні дії системи та її перетво-
рення до певних якісних станів [1, c.385]. 
Мета, відповідно до точки зору М.Й. Ва-
рій, – це те, чого прагне досягнути людина, 
для чого вона працює, долаючи труднощі 
й перешкоди, чого хоче досягти у своїй ді-
яльності. Тому без мети не може бути сві-
домої діяльності. Цілі людської діяльності 
породжуються суспільним життям, умо-
вами, у яких живе людина, і залежать від 
ролей, які вона виконує, суспільних дору-
чень, від її розвитку та індивідуальних осо-
бливостей. З одного боку, мета й мотиви 
спонукають кожну людину до діяльності, 
визначають її зміст і способи виконання, а 
з іншого – вони й формуються у процесі 
діяльності під впливом умов, за яких ця ді-
яльність відбувається. У процесі діяльності 
виникають і розвиваються нові потреби та 
інтереси, ідеали та переконання тощо [4]. 
З.Є. Шершньова у своїх працях пише, що 
мета – це один з елементів поведінки та 
свідомої діяльності людини, що характе-
ризується передбаченням, уявленням на-
слідків діяльності, шляхів досягнення ба-
жаних та необхідних результатів за допо-
могою певного переліку засобів. Категорія 
«мета» має багато тлумачень, наприклад, 
як мотив, бажання, напрямок, спосіб. В 
управлінні мета має також багато визна-
чень, найчастіше її розуміють, як виперед-
жувальну ідею, що оцінена як можлива 
для здійснення. Практичний бік визна-
чення цілей полягає в орієнтації на інте-
грацію зусиль і за її допомогою об’єднання 
різнобічних дій як окремої людини, так і 
організації в цілому в певну упорядковану 
систему або процес. Мета – вихідна пози-
ція, що визначається системою взаємовід-
носин між суб’єктом і об’єктом управління, 
оскільки їхні взаємозв’язки характеризу-
ються діалектикою мети, засобу та резуль-
тату [5, с.205].
Отже, спираючись на аналіз наукових 

поглядів вчених та норм чинного зако-
нодавства можемо констатувати, що мета 
являє собою кінцевий, бажаний та необ-
хідний результат, якого прагне досягти 
певний суб’єкт у відповідній сфері суспіль-
них відносин. Таким чином, мета забезпе-
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чення національної безпеки України має 
подвійний характер, адже воно спрямова-
но на охорону та захисту: по-перше, прав, 
свобод та інтересів людини і громадяни-
на; по-друге, державного суверенітету, те-
риторіальної цілісності, а також інтересів 
країни на міжнародній арені.
Задля досягнення вказаної мети необ-

хідним є вирішення низки завдань. Ети-
мологічно завдання – це те, що потребує 
виконання, вирішення [6, c. 175]; це все, 
що задано або що задається: запитання 
для вирішення, загадка, урок [7, c. 572]. 
В.В. Шилов та С.Г. Бандурін переконли-
во доводять, що завдання – це також цілі, 
втім вони є значно меншими за обсягом та 
більш чітко визначеними. Так, якщо мета 
(цілі) мають стратегічний характер, то за-
вдання – тактичний, оскільки саме завдан-
ня впливають на обрання форм, способів 
та методів дії (поведінки) суб’єктів, що 
їх виконують. Слідуючи такою логікою, 
можна констатувати, що кожне окреме за-
вдання може слугувати проміжною метою, 
для досягнення якої вибудовується власна 
система завдань. Тобто завдання завжди 
є похідними від мети, а мета задається 
суб’єктивно, виходячи із соціальних по-
треб. Інакше кажучи, щоб досягнути по-
ставленої мети, необхідно розв’язати ряд 
завдань [8, с.49]. 
Тож, завдання – це своєрідні мікроці-

лі, послідовне та комплексне досягнення 
яких є обов’язковим на шляху до кін-
цевої мети. Так, розкриваючи завдання 
забезпечення національної безпеки вар-
то вказати точку зору В.І. Білого, який 
аналізуючи Стратегію національної без-
пеки в Україні дійшов до висновку, що 
до вказаних завдань необхідно відне-
сти [9, с.97]: забезпечення сувереніте-
ту та цілісності вітчизняних територій; 
ефективне управління розвитком еконо-
мічної сфери, проведення незалежного 
та соціально-орієнтованого економічно-
го курсу; подолання науково-технічної та 
технологічної залежності України від зо-
внішніх джерел; забезпечення на терито-
рії України особистої безпеки людини та 
громадянина, його конституційних прав 
та свобод; удосконалення системи дер-

жавної влади, місцевого самоврядуван-
ня та вітчизняного законодавства, фор-
мування гармонійних міжнаціональних 
відносин, укріплення правового поряд-
ку та збереження соціально-політичної 
стабільності суспільства; забезпечення 
неухильного дотримання законодавства 
всіма громадянами, посадовими особа-
ми, державними органами, політичними 
партіями, громадськими та релігійними 
організаціями; забезпечення рівноправ-
ного співробітництва України, передусім 
з провідними державами світу; підйом та 
підтримка недостатньо високому рівні 
військового потенціалу держави; укрі-
плення режиму нерозповсюдження зброї 
масового знищення; прийняття ефектив-
них заходів з виявлення, попередження 
та припинення розвідувальної діяльнос-
ті іноземних держав, спрямованих проти 
України; докорінне поліпшення еколо-
гічної ситуації в країні [9, с.97].
М.Ф.Криштанович до переліку клю-

чових завдань забезпечення національної 
безпеки відносить такі: 

- здійснювати моніторинг, який має 
надавати об’єктивний та всебічний аналіз 
і прогнозування, спостереження та сис-
темну оцінку стану національної безпеки 
та загроз й небезпек національній безпеці 
України;

- організовувати ефективну роботу 
державної системи забезпечення націо-
нальної безпеки щодо реалізації комплек-
су заходів, які мають бути спрямовані на 
попередження, виявлення та нейтраліза-
цію загроз і небезпек національній безпеці 
України;

- здійснювати контроль за розро-
бленням, створенням, розвитком, вико-
ристанням, експортом та імпортом сучас-
них технологій, засобів та систем націо-
нальної безпеки через їх сертифікацію і 
ліцензійну діяльність;

- проводити необхідну протекціо-
ністську політику щодо виробників техно-
логій, засобів і систем безпеки на території 
України та за її межами і вживати заходів 
із захисту внутрішнього ривку від проник-
нення на нього неякісних продуктів у сфе-
рі безпеки;
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- сприяти наданню суб’єктам дер-
жавного управління належного доступу до 
світових ресурсів забезпечення безпеки;

- формулювати і реалізовувати дер-
жавну політику у всіх сферах національної 
безпеки України;

- організовувати розроблення дер-
жавних програм для забезпечення націо-
нальної безпеки України, які мають спри-
яти об’єднанню зусиль державних і недер-
жавних організацій у цій сфері [10, с.250].
До основних завдань системи забез-

печення національної безпеки, на пере-
конання В.А. Ліпкан, можна віднести на-
ступні [11]: захист конституційних прав, 
свобод та інтересів громадян України; за-
хист конституційного ладу, державного 
суверенітету, територіальної цілісності, 
недоторканості державного кордону, на-
уково-технологічного і оборонного потен-
ціалу країни; реалізація державної політи-
ки національної безпеки; ведення актив-
ної розвідувальної, контррозвідувальної 
і оперативно-розшукової діяльності з ме-
тою забезпечення національної безпеки 
через здобуття необхідної розвідувальної, 
контррозвідувальної і оперативно-розшу-
кової інформації для відпрацювання стра-
тегічних, тактичних і оперативних рішень 
в сфері управління національною безпе-
кою та вироблення механізмів їх реаліза-
ції; виявлення, запобігання і припинення 
розвідувальної та іншої, спрямованої на 
нанесення шкоди національній безпеці 
України, діяльності спеціальних служб, 
а також окремих осіб чи організацій; ви-
явлення, запобігання і припинення теро-
ризму та іншої діяльності, спрямованої на 
насильницьку зміну конституційного ладу, 
порушення територіальної цілісності та 
недоторканості державних кордонів Укра-
їни; моніторинг (спостереження, оцінка 
і прогноз) стану національної безпеки у 
зв’язку із впливом загроз та небезпек як 
зсередини, так і ззовні країни; геополі-
тичне моделювання поведінки партнерів 
по системі безпеки при реалізації загрози 
або небезпеки; недопущення проникнен-
ня до системи управління СНБ структур 
промислового шпіонажу, представників 
організованої злочинності; протидія тех-

нічному проникненню на об’єкти особли-
вої важливості з метою вчинення злочинів, 
проведення диверсійно-терористичної 
та розвідувальної діяльності; виявлення, 
попередження та припинення можливої 
протиправної та іншої негативної діяль-
ності суб’єктів системи забезпечення наці-
ональної безпеки зсередини системи їй на 
шкоду; захист громадян України за її меж-
ами; забезпечення збереження державної 
таємниці; організація демократичного ци-
вільного контролю за функціонуванням 
СЗНБ тощо [11].
Окремі автори, наводять наступний 

перелік ключових завдань у сфері забез-
печення національної безпеки, зокре-
ма [12; 13]: захист недоторканості націо-
нальних цілей забезпечення безпеки, їх 
носіїв та гаранта на протязі всього періоду 
їх юридичної дієвості; визначення форм 
взаємодії між суб’єктами забезпечення 
національної безпеки; визначення форм 
взаємодії між різними підсистемами сис-
теми забезпечення національної безпеки; 
відбір і композиційна побудова впливу на 
систему міждержавних відносин на кож-
ному етапі досягнення цілей державної 
політики забезпечення національної без-
пеки; організація функціонування систе-
ми забезпечення національної безпеки в 
цілому; прийняття державно-управлін-
ських рішень; відповідальність за прийня-
ті рішення [12; 13]; впровадження системи 
демократичного цивільного контролю над 
Воєнною організацією та правоохорон-
ними органами держави; впровадження 
системи інформаційно-пропагандистсько-
го супроводження державної політики 
забезпечення національної безпеки; спо-
стереження за проявами міжнародного те-
роризму; виявлення зовнішніх небезпек, 
загроз національним інтересам та дестабі-
лізаційних чинників; виявлення внутріш-
ніх небезпек, загроз національним інтер-
есам та дестабілізаційних чинників; оці-
нювання загроз національним інтересам; 
виявлення причин виникнення загроз 
національним інтересам та прогнозування 
наслідків їх прояву; вжиття заходів щодо 
захисту державного суверенітету, терито-
ріальної цілісності та недоторканості кор-
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донів; охорона державного кордону, пові-
тряного простору держави та підводного 
простору в межах територіального моря 
України; вжиття заходів щодо запобіган-
ня воєнному конфлікту [12; 13]; вжиття 
заходів щодо стримування розв’язання 
воєнного конфлікту та недопущення його 
переростання в локальну або регіональну 
війну; розроблення концепцій, доктрин, 
стратегій і програм у сфері національної 
безпеки; планування і вжиття конкретних 
заходів щодо протидії та нейтралізації за-
гроз національним інтересам; розробка 
державної ідеології, ідеології державотво-
рення та ідеології національної безпеки; 
спільне проведення планових та оператив-
них заходів у межах міжнародних органі-
зацій і договорів у галузі безпеки; участь у 
дво- та багатосторонньому співробітництві 
в галузі безпеки, якщо це відповідає наці-
ональним інтересам України; підготовка 
сил і засобів силових елементів системи за-
безпечення національної безпеки до засто-
сування їх за призначенням; прискорення 
процесу делімітації та демаркації кордонів 
Україн и; виконання державних програм 
модернізації наявних і розроблення та 
впровадження новітніх зразків військової 
техніки та озброєнь [12; 13].

Висновок
Тож, спираючись  на аналіз наукових 

поглядів вчених та норм чинного законо-
давства, вважаємо, що ключовими завдан-
нями забезпечення національної безпеки 
Ук раїни є:

- створити дієву та ефективну сис-
тему суб’єктів забезпечення національної 
безпеки (розмежувати їх компетенцію та 
п овноваження), налагодити взаємодію 
між ними, а також належним чином коор-
динувати їх діяльність;

- розробити систему заходів , що 
спрямовані на забезпечення національної 
безпеки на зовнішньому та внутрішньом у 
рівнях, а також плани щодо їх реалізації;

- сформувати державну політику, яка 
дозволить належним чином реалізовувати 
заходи у відповідній сфері;

- розробити дієву нормативно-пра-
вову основу для регулювання суспіль-

них відносин у відповідній сфері, а також 
створити умови для практичної реалізації 
норм права у відповідній сфері;

- модернізувати державну систему 
безпеки, зокрема продовжити цифрову 
трансформацію регіонів;

- створити чітко сформовану та зро-
зумілу систему пропаганди в країні, яка 
буде спрямована на підвищення рівня 
патріотизму, а також правової свідомості 
громадян;

- посилити військово-оборонну спро-
можність країни, зокрема шляхом покра-
щення зовнішньої розвідки.
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SUMMARY 
It is stated that the goal is the end, desired and 

necessary result, which seeks to achieve a certain 
subject in the relevant fi eld of public relations.

It is generalized that the goal of ensuring the 
national security of Ukraine is twofold, as it is 
aimed at protection and defense: fi rst, the rights, 
freedoms and interests of man and citizen; secondly, 
state sovereignty, territorial integrity, and the 
interests of the country in the international arena.

It is proved that the key tasks of ensuring the 
national security of Ukraine are: to create an 
effective and effi cient system of subjects of national 
security (delimit their competence and authority), 
to establish interaction between them, as well as to 
properly coordinate their activities; develop a system 
of measures aimed at ensuring national security at 
the external and internal levels, as well as plans for 
their implementation; to form a state policy that will 
allow the proper implementation of measures in this 
area; to develop an effective regulatory framework 
for the regulation of public relations in the relevant 
fi eld, as well as to create conditions for the practical 
implementation of law in the relevant fi eld; to 
modernize the state security system, in particular to 
continue the digital transformation of the regions; 
to create a clearly formed and understandable 
system of propaganda in the country, which will 
be aimed at increasing the level of patriotism and 
legal awareness of citizens; strengthen the country’s 
military and defense capabilities, in particular by 
improving foreign intelligence.

Key words: purpose, tasks, provision, national 
security.
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ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß Â ÓÌÎÂÀÕ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯ 

ÏÐÈÍÖÈÏÓ ÄÅÖÅÍÒÐÀË²ÇÀÖ²¯: 
ÒÅÎÐÅÒÈ×Í² ÏÈÒÀÍÍß

Стаття присвячена проблемам ком-
петенції органів місцевого самоврядування 
в динаміці децентралізації та професійних 
можливостей її реалізації. Проаналізовано 
законодавчі акти які закріплюють компе-
тенцію органів місцевого самоврядування та 
концепцію реформування місцевого самовря-
дування. Встановлено відсутність концепту-
альних змін в повноваженнях органів місце-
вого самоврядування. Виявлено дискреційні 
повноваження. Запропоновано застосовувати 
моніторинг діяльності органів місцевого само-
врядування, прийняти низку законів у сфері 
місцевого самоврядування. 
Ключові слова: місцеве самоврядування, 

територіальна громада, компетенція органів 
місцевого самоврядування, предмети відання, 
повноваження, децентралізація, деконцен-
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вольнити інтереси громадян в усіх сферах 
життєдіяльності на відповідній території. 
За таких умов компетенція органів місцево-
го самоврядування повинна наповнюватися 
новим змістом, розкриваючись у повнова-
женнях та предметах їх відання, управлінні 
на місцях з різним ступенем автономії. За-
кріплення ж за органами місцевого само-
врядування компетенції відповідно до мети 
та завдань децентралізаційних процесів є 
одним зі способів державного регулюван-
ня їх дій, організації і впорядкування їх ді-
яльності, яка дозволяє визначити не лише 
ефективність органів місцевого самовряду-
вання, але й проведених змін у сфері місце-
вого самоврядування. 

Стан дослідження проблеми
В сучасний період реформаційних змін 

у сфері місцевого самоврядування, компе-
тенцію органів місцевого самоврядування 
досліджували М.О. Баймуратов, Врублев-
ський О., Гречко О., Кравець О. Їхні ро-
боти стосувалися, зокрема міжнародного 
співробітництва, інноваційних відносин, 
розглядалися компетенційні повноважен-
ня юридичної служби в органах місцевого 
самоврядування тощо. Мета і завдання до-
слідження. Мета статті полягає в з’ясуванні 
компетенції органів місцевого самовряду-
вання в динаміці децентралізації та про-
фесійних можливостей її реалізації. Для 
досягнення цієї мети слід проаналізувати 
стан досліджуваної проблеми, сформувати 
чітке уявлення про зміни в компетенції як 

Постановка проблеми
Місцеве самоврядування ґрунтується на 

принципі децентралізації, тому обсяг ком-
петенції органів місцевого самоврядування 
завжди обумовлений відносинами з дер-
жавною владою, яка базується на принципі 
деконцентрації повноважень. Компетенція 
виступає не тільки однією з основних влас-
тивостей органів місцевого самоврядуван-
ня, але й критерієм реалізації принципу 
децентралізації. Проведення структурної 
реформи місцевого самоврядування мало 
на меті формування ефективного місцевого 
самоврядування спроможного повноцінно 
та узгоджено з інтересами держави задо-
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наслідку реформування місцевого самовря-
дування; внести пропозиції. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження з обгрунтуванням 

отриманих результатів
В юридичній літературі, довідкових дже-

релах поняття «компетенція» розглядається 
по різному: в статиці, динаміці, з огляду на 
галузевий напрямок тощо. 
Так в тлумачних джерелах під компетен-

цією розуміється: сукупність юридично вста-
новлених повноважень, прав і обов’язків 
конкретного державного органу (органу 
місцевого самоврядування) чи посадової 
особи [1, с. 266]; встановлені в офіційній – 
юридичній чи неюридичній – формі права й 
обов’язки, тобто повноваження будь-якого 
органу або посадової особи, які визначають 
можливості цього органу або посадової осо-
би приймати обов’язкові до виконання рі-
шення, організовувати та контролювати їх 
виконання, вживати у необхідних випадках 
заходи відповідальності [2, с. 196]; «взаємно 
прагну», «відповідаю», «підходжу» [3]; 
Узагальнене розуміння поняття «компе-

тенція» не тільки розкриває його сутність, 
але й структуру. Разом з тим однозначність 
в його трактуванні відсутня, оскільки вважа-
ється що його елементами є і повноважен-
ня, і права та обов’язки але не зазначається 
елемент, який би визначав сферу їх застосу-
вання (що є вкрай важливо).
В юридичній літературі поняття «ком-

петенція» трактується значно ширше. Вва-
жається, що це кількісна категорія, яка за-
лежить від масштабів та якісних параметрів 
правового впливу через професіоналізм; 
складається з основних (повноваження, 
предмет відання) та організаційних (цілі та 
задачі, професіоналізм) елементів, які у сво-
єму взаємозв’язку дають можливість якісно-
го виконання покладених на органи місце-
вого самоврядування функцій [4, с. 33]; за-
стосовується для характеристики сукупних 
юридичних, визначених законом предметів 
відання (сфер суспільних відносин де його 
функціонування визначене метою створен-
ня та закріплено законом) та повноважень 
(права та обов’язки органу, якими він наді-
лений щодо його предметів відання) [5]. 

Таке розуміння компетенції ляже в осно-
ву опрацювання компетенції місцевого са-
моврядування як критерію ефективності 
децентралізаційних процесів та реформу-
вання сфери місцевого самоврядування за-
галом. 
Згідно з Статтею 140. Конституції Укра-

їни [6] місцеве самоврядування є правом те-
риторіальної громади – жителів села чи до-
бровільного об’єднання у сільську громаду 
жителів кількох сіл, селища та міста – само-
стійно вирішувати питання місцевого зна-
чення в межах Конституції і законів Укра-
їни. В такий дуже узагальнений спосіб те-
риторіальній громаді (жителям, об’єднаним 
постійним проживанням у межах села, се-
лища, міста, що є самостійними адміністра-
тивно-територіальними одиницями, або 
добровільному об’єднанню жителів кількох 
сіл, селищ, міст, що мають єдиний адміні-
стративний центр) надаються значні повно-
важення щодо вирішення питань місцевого 
значення. 
Натомість конкретизоване в статті 2 За-

кону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» [7] поняття місцевого самовря-
дування розмежовує здатність вирішувати 
питання місцевого значення, оскільки це 
поняття визначається як гарантоване держа-
вою право та реальна здатність територіаль-
ної громади – жителів села чи добровільного 
об’єднання у сільську громаду жителів кіль-
кох сіл, селища, міст а – самостійно або під від-
повідальність органів та посадових осіб міс-
цевого самоврядування вирішувати питання 
місцевого значення в межах Конституції і 
законів України. Місцеве самоврядування 
здійснюється територіальними громадами 
сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через 
сільські, селищні, міські ради та їх виконав-
чі органи, а також через районні та обласні 
ради, які представляють спільні інтереси те-
риторіальних громад сіл, селищ, міст. 
Незважаючи на те, що законодавець ви-

значив територіальну громаду правомоч-
ною вирішувати питання місцевого зна-
чення, нормативно закріпленими повнова-
женнями вона не наділяється. А це основна 
властивість компетенції. 
Самоврядування зосереджується на ді-

яльності органів місцевого самоврядуван-
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ня. Громада і громадська участь, зазвичай, 
через низький рівень громадянської позиції 
залишаються осторонь, оскільки опосеред-
ковано можуть впливати на розв’язання за-
вдань через виборні органи та їх виконавчі 
органи, шляхом ініціювання скликання за-
гальних зборів громадян, місцевих ініціа-
тив. Механізм проведення місцевих рефе-
рендум ів відсутній. Тож, розв’язання  про-
блемних питань на місцях відбувається за 
формальної участі його головних суб’єктів. 
При цьому слід розуміти, що законодавець 
чітко визначив компетенцію місцевого само-
врядування закріпивши в законах повнова-
ження та сфери де вони можуть реалізову-
ватися.
Закон України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні» [7] окреслив коло безпосе-
редніх суб’єктів – ради, виконавчі органи, 
які наділяються повноваженнями щодо ви-
рішення питань місцевого значення. При 
цьому слід зазначити, що функції виконавчо-
го органу (крім розпорядження земельними 
та природними ресурсами) за погодженням 
з територіальною громадою чи радою може 
здійснювати сільський голова одноособово. 
Це стосується сільських рад, які представля-
ють територіальні громади чисельністю до 
500 жителів. Сільський, селищний, міський 
голова є головною посадовою особою те-
риторіальної громади відповідного рівня з 
нормативно закріпленим переліком повно-
важень в тій чи іншій сфері. 
Всі означені суб’єкти місцевого само-

врядування згідно з Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» наділені 
повноваженнями в межах загальної чи ви-
ключної компетенції. 
Разом з тим функціонуюча система міс-

цевого самоврядування не задовольняла 
потреби та очікування суспільства, що стало 
поштовхом до змін у цій сфері. Концепція 
реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні 
[8] окреслила проблемні питання, зокрема; 
погіршення якості та доступності публічних 
послуг; зношеність теплових, каналізацій-
них, водопостачальних мереж і житлового 
фонду та ризик виникнення техногенних 
катастроф; складна демографічна ситуація; 
неузгодженість місцевої політики щодо со-

ціально-економічного розвитку з реальни-
ми інтересами територіальних громад; не-
розвиненість форм прямого народовладдя; 
зниження рівня професіоналізму посадових 
осіб місцевого самоврядування; корпорати-
зація органів місцевого самоврядування, за-
критість і непрозорість їх діяльності, висо-
кий рівень корупції, що призводить до зни-
ження ефективності використання ресурсів, 
погіршення інвестиційної привабливості те-
риторій, зростання соціальної напруги; над-
мірна централізація повноважень органів 
виконавчої влади та фінансово-матеріаль-
них ресурсів; відсторонення місцевого само-
врядування від вирішення питань у сфері 
земельних відносин.
Завданням цієї концепції (і як видаєть-

ся основним серед інших) було досягнення 
оптимального розподілу повноважень між 
органами місцевого самоврядування та ор-
ганами виконавчої влади.
З огляду на це, після процесу реформу-

вання, компетенція місцевого самовряду-
вання має бути суттєво зміненою з ураху-
ванням очікуваних результатів.
Однак порівняльний аналіз норматив-

но закріплених повноважень, та сфер на 
які вони розповсюджуються в Законі Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» станом на 23.10.2013 року [9] та червень 
2022 року [7], виявив практичну відсутність 
змін у компетенції органів місцевого само-
врядування, за винятком декілька повнова-
жень, що стосуються виключної компетенції 
сільських, селищних, міських рад (ст.26), і 
майже всі з них віднесені радою до відання 
її виконавчих органів.
Впродовж процесу реформування міс-

цевого самоврядування, з врахуванням 
Концепції реформування місцевого само-
врядування, органи місцевого самовря-
дування набули додаткових повноважень 
щодо: утворення старостинських округів, 
затвердження Положення про старосту, за-
твердження на посаду та звільнення з поса-
ди старости відповідно до закону; схвален-
ня угод про об’єднання єврорегіонального 
співробітництва та інші питання пов’язані 
з цим; утворення місцевих фондів фінансо-
вої підтримки кінематографії; прийняття 
рішень про укладення спеціальних інвес-
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тиційних договорів; прийняття рішень з 
питань функціонування комунальних уні-
тарних підприємствах та господарських то-
вариств у статутному капіталі яких більше 
50 відсотків акцій (часток) належать терито-
ріальній громаді; прийняття рішень щодо 
надання згоди на організацію співробітни-
цтва територіальних громад, суб’єктом яко-
го є територіальна громада села, селища, 
міста та заслуховування відповідних звітів; 
прийняття рішень щодо здійснення вико-
навчим органом сільської, селищної, міської 
ради державного контролю за використан-
ням та охороною земель; прийняття рішень 
про організацію та здійснення заходів щодо 
захисту тварин від жорстокого поводжен-
ня; прийняття рішення про запровадження 
системи енергетичного менеджменту, за-
твердження положення про систему енерге-
тичного менеджменту.
Разом з тим, законодавець наділив як ви-

конавчі органи сільських, селищних, місь-
ких рад, так і голів сільських, селищних, 
міських крім повноважень, передбачених 
Законом, ще й дискреційними повноважен-
нями (статті 40, 42), які можуть реалізовува-
тися у колективній та індивідуальній формі.
Щодо дискреційних повноважень, то з 

цього приводу висловлюються по різному. 
Вважається, що дискреційні повнова-

ження визначаються як право у разі ухва-
лення рішення з питання, віднесеного до їх 
компетенції, діяти за певних умов на влас-
ний розсуд у рамках закону [10]. 
Згідно з положеннями Методології про-

ведення антикорупційної експертизи [11] 
дискреційні повноваження – це сукупність 
прав та обов’язків органів державної влади 
та місцевого самоврядування, осіб, уповно-
важених на виконання  функцій держави 
або місцевого самоврядування, що надають 
можливість на власний розсуд визначити 
повністю або частково вид і зміст управлін-
ського рішення, яке приймається, або мож-
ливість вибору на власний розсуд одного з 
декількох варіантів управлінських рішень, 
передбачених нормативно-правовим актом, 
проектом нормативно-правового акта. 
Наявність з законі дискреційних по-

вноважень є корупціогенним фактором за 
умови відсутності юридичних засобів, що 

дозволяють забезпечити використання дис-
креційних повноважень в чітко визначено-
му обсязі, необхідному для належного вико-
нання особою, уповноваженою на виконан-
ня функцій місцевого самоврядування, своїх 
прав і обов’язків з метою, задля досягнення 
якої їх було надано.
Зважаючи на те, що всі органи місце-

вого самоврядування мають дискреційні 
повноваження, окремі з них реалізують їх 
колективно шляхом ухвалення рішення, то 
виникає потреба в упорядкуванні системи 
державного нагляду (контролю) за діяльніс-
тю органів місцевого самоврядування. Адже 
незважаючи на положення ст. 144 Консти-
туції України та ч. 10. ст 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
які визначають порядок визнання рішень 
органів місцевого самоврядування такими, 
що не відповідають Конституції чи законам 
України, нині не встановлений ні порядок, 
ні строки здійснення державного нагляду 
(контролю) за діяльністю органів місцевого 
самоврядування. Вимоги щодо адміністра-
тивного нагляду містяться в Європейській 
хартії місцевого самоврядування [12]. 
Відповідно до її положень будь-який ад-

міністративний нагляд за діяльністю орга-
нів місцевого самоврядування, як правило, 
має на меті тільки забезпечення дотриман-
ня закону та конституційних принципів, 
належність виконання завдань, доручених 
органам місцевого самоврядування. Однак 
задля виявлення порушень слід застосову-
вати моніторинг який виявить відповідність 
бажаному результату дасть змогу запобігти 
критичним ситуаціям та спрогнозувати їх 
виникнення. Ці питання мають бути вре-
гульовані лише в законі. Тому на часі при-
йняття відповідного нормативного акту.
Разом з тим слід розуміти, як зазначаєть-

ся у Рішенні Конституційного суду України 
від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009, що ор-
гани місцевого самоврядування, вирішуючи 
питання місцевого значення‚ представляю-
чи спільні інтереси територіальних громад 
сіл, селищ та міст, приймають нормативні 
акти, які встановлюють, змінюють чи при-
пиняють норми права, мають локальний 
характер, розраховані на широке коло осіб 
та застосовуються неодноразово, а також не-
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нормативні акти, які передбачають конкрет-
ні приписи, звернені до окремого суб’єкта 
чи юридичної особи, застосовуються одно-
разово і після реалізації вичерпують свою 
дію, тому вони не можуть бути скасовані чи 
змінені органом місцевого самоврядування 
після їх виконання [13]. 
Зважаючи на зазначене, на часі обмежен-

ня дискреційних повноважень органів міс-
цевого самоврядування та їх посадових осіб. 
Наділяючи тими чи іншими повноваження-
ми органи місцевого самоврядування, необ-
хідно враховувати обсяг і характер завдання, 
а також вимоги досягнення ефективності та 
економії. Повноваження, якими наділяються 
органи місцевого самоврядування, як прави-
ло, мають бути повними і виключними [12].

Висновки
В процесі реформування місцевого са-

моврядування, що здійснюється в сучасних 
умовах, хоча й досягнуто деяких результатів, 
(модифікація публічних процедур відповід-
но до європейських стандартів, створення 
розгалуженої системи центрів надання ад-
міністративних послуг, збільшення кількості 
надання адміністративних послуг тощо) про 
те низка питань потребує подальших змін. 
Реформування має бути обґрунтованим, по-
слідовним й закінченим процесом, а сама ре-
форма – цілісною. Тож варто прийняти сис-
темне законодавства у сфері місцеве самовря-
дування, яке б відповідало положенням Єв-
ропейської хартії місцевого самоврядування. 
Ці та інші способи розв’язання проблемних 
питань мають бути спрямовані на вдоскона-
лення збалансованих повноважень органів 
місцевого самоврядування що забезпечить 
умови для належного їх функціонування. 
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THE COMPETENCE OF LOCAL 

GOVERNMENT BODIES IN THE 
CONDITIONS OF IMPLEMENTING THE 
PRINCIPLE OF DECENTRALIZATION: 

THEORETICAL QUESTIONS
The article deals with problematic issues 

of competence of local self-government 
bodies. The purpose of the article is to clarify 
problematic issues of competence of local 
self-government bodies in the dynamics of 
decentralization and professional opportunities 
for its implementation. Philosophical, 
general scientifi c conceptual approaches, as 
well as approaches and methods, which are 
characteristic of modern legal science and 
were demanded by the problem, became the 
methodological basis of scientifi c work. During 
the analysis of views on the understanding 
of the concept of competence, ambiguity in 
its interpretation was revealed. As a basis 
for developing the competence of local self-
government as a criterion for the effectiveness 
of decentralization processes and reforming 
the sphere of local self-government in general, 
its structure is taken as the subject of trust 

(the sphere of social relations where its 
functioning is determined by the purpose of 
creation and established by law) and powers 
(the rights and obligations of the body, which 
he is endowed with in relation to his objects 
of knowledge). It was found that councils, 
executive bodies, village, settlement, and city 
heads are empowered to resolve issues of local 
importance. It was investigated that the reform 
of local self-government did not achieve the 
optimal distribution of powers between local 
self-government bodies and executive power 
bodies. It has been established that the legislator 
endowed the executive bodies of village, 
settlement, city councils, village, settlement, 
and city heads with discretionary powers that 
can be exercised collectively and individually. 
Such powers are a corruption-inducing factor 
in the absence of legal means to ensure the use 
of discretionary powers in the clearly defi ned 
scope necessary for proper performance by a 
person authorized to perform the functions 
of local self-government. In order to detect 
violations, it is proposed to use monitoring of 
compliance of activities with the desired result; 
to adopt systemic legislation in the fi eld of local 
self-government, which would correspond 
to the provisions of the European Charter of 
Local Self-Government.

Key words: local self-government, 
territorial community, competence of local 
self-government bodies, subjects of education, 
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ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÈÉ ÀÍÀË²Ç ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ¯ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² ÇÀ ÏÅÐÅØÊÎÄÆÀÍÍß 

Ç’ßÂËÅÍÍÞ ÑÂ²ÄÊÀ, ÏÎÒÅÐÏ²ËÎÃÎ, ÅÊÑÏÅÐÒÀ, 
ÑÏÅÖ²ÀË²ÑÒÀ, ÏÐÈÌÓØÓÂÀÍÍß ¯Õ ÄÎ Â²ÄÌÎÂÈ 

Â²Ä ÄÀÂÀÍÍß ÏÎÊÀÇÀÍÜ ×È ÂÈÑÍÎÂÊÓ ÇÀ 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÎÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÒÀ ÄÅßÊÈÕ 

ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÕ ÊÐÀ¯Í

Стаття присвячена порівнянню норм 
українського та зарубіжного законодавства 
у сфері відповідальності за перешкоджання 
з’явленню свідка, потерпілого, експерта, спе-
ціаліста, примушування їх до відмови від да-
вання показань чи висновку. Проведено аналіз 
кримінального законодавства Китайської На-
родної Республіки, Республік Сербія, Молдова, 
Таджикистан, Казахстан, Азербайджанської 
Республіки та Грузії. Встановлено, що у кри-
мінальних правопорушень проти правосуддя 
існують певні відмінності між різними за-
рубіжними законодавствами, а також між 
ними і Кримінальним кодексом України в 
частині законодавчого закріплення відпові-
дальності за перешкоджання з’явленню свід-
ка, потерпілого, експерта, спеціаліста, при-
мушування їх до відмови від давання показань 
чи висновку. На підставі проведеного аналізу 
зроблено висновки, що вітчизняному законо-
давцю варто звернути увагу на деякі особли-
вості норм зарубіжних кримінальних кодек-
сів в частині виділення окремих статей, де 
передбачено різні форми відповідальності за 
перешкоджання з’явленню свідка, потерпіло-
го, експерта, спеціаліста, примушування їх 
до відмови від давання показань чи висновку у 
різних статтях, а не в одній статті, як це за-
кріплено у Законі про кримінальну відповідаль-
ність України. Запропоновано при розробці 
статті, що передбачатиме відповідальність 
за перешкоджання з’явленню свідка, потерпі-
лого, експерта, спеціаліста, примушування їх 
до відмови від давання показань чи висновку 
проєкту Кримінального кодексу України необ-
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хідно розглянути можливість звільнення та-
ких осіб від кримінальної відповідальності, а 
також передбачити кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі ознаки з урахуванням узагальне-
ної судової практики із ст. 386 КК України.
Ключові слова: кримінальна відповідаль-

ність, кримінальні правопорушення проти 
правосуддя, свідок, потерпілий, експерт, пока-
зання, висновки.

Постановка проблеми
Беззаперечним є факт того, що однією з 

основних функцій будь-якої держави є пра-
восуддя, що вирішує завдання з підтримки 
законності та правопорядку. У ст. 6 Осно-
вного Закону зазначено, що правосуддя в 
Україні – це діяльність органів судової вла-
ди, яке відповідно до конституційних засад 
поділу влади здійснюється судами, утворе-
ними згідно із законом. Відповідно до прин-
ципу верховенства права та нормативних 
приписів, визначених Конституцією і зако-
нами України, а також міжнародними дого-
ворами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, суди здійсню-
ють правосуддя з метою захисту прав, сво-
бод та законних інтересів людини і громадя-
нина, прав і законних інтересів юридичних 
осіб, інтересів суспільства та держави.
У Розділі XVIII. Кримінальні право-

порушення проти правосуддя Особливої 
частини КК України передбачена відпові-
дальні сть за кримінальні правопорушення, 
які посягають на суспільні відносини, що 
забезпечують нормальну діяльність у сфері 
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здійснення правосуддя. Серед усіх кримі-
нальних правопорушень проти правосуддя, 
особливої актуальності набувають такі, які 
посягають на відносини, що забезпечують 
одержання достовірних доказів та істин-
них висновків у кримінальному проваджен-
ні, до яких відноситься перешкоджання 
з’явленню свідка, потерпілого, експерта, 
спеціаліста, примушування їх до відмови від 
давання показань чи висновку (ст. 386 КК 
України).
Указом Президента України від 7 серп-

ня 2019 р. № 584/2019 «Питання Комісії з 
питань правової реформи» затверджено 
Положення про Комісію з питань правової 
реформи та її персональний склад; у скла-
ді Комісії утворено робочу групу з питань 
розвитку кримінального права. Включені 
до цієї робочої групи провідні науковці з 
кримінального права активно долучилися 
до розробки проєкту Кримінального кодек-
су України. Саме тому, у ракурсі розробки 
проєкту КК України, вважаємо за доцільне 
провести порівняльний аналіз криміналь-
ної відповідальності за перешкоджання 
з’явленню свідка, потерпілого, експерта, 
спеціаліста, примушування їх до відмови від 
давання показань чи висновку за законодав-
ством України та деяких зарубіжних країн, 
пошуку спільних і відмінних ознак, що й 
буде метою статті.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Варто відзначити, що питанням відпові-
дальності за кримінальні правопорушення 
проти правосуддя приділена значна увага 
вченим. Так, зокрема, окремі аспекти за-
значених питань досліджували у своїх пра-
цях М.І. Бажанов, А.М. Бойко, І.С. Власов, 
С.А. Денисов, І.М. Кабашний, О.О. Кваша, 
О.М. Костенко, Я.М. Кульберг, Л.В. Ло-
банова, В.О. Навроцький, Н.А. Носкова, 
М.А. Неклюдов, В.І. Осадчий, Ш.С. Рашков-
ська, І.М. Черних, Н.Р. Ємєєва та ін. Що ж 
стосується ст. 386 КК України, то проблемі 
кримінальної відповідальності за перешко-
джання з’явленню свідка, потерпілого, екс-
перта, спеціаліста, примушування їх до від-
мови від давання показань чи висновку була 
об’єктом наукового пошуку Н.Ю. Алексеєва, 

В.І. Борисова, О.І. Габро, М.І. Мельника, 
М.І. Панова, В.І. Тютюгіна, М.І. Хавронюка 
та ін. Але не дивлячись на значну наукову 
площину таких праць деякі питання потре-
бують подальшого поглибленого досліджен-
ня.

Виклад основного матеріалу
У рішенні Конституційного Суду Украї-

ни від 10 січня 2008 р. у справі №1-рп/2008 
зазначено, що «правосуддя – це самостійна 
галузь державної діяльності, які суди здій-
снюють шляхом розгляду та вирішення в 
судових засіданнях в особливій, встановле-
ній законом процесуальній формі цивіль-
них, кримінальних та інших справ» [1]. 
Саме тому, з впевненістю можна сказати, 
що кримінально-правовими нормами Роз-
ділу XVIII. Кримінальні правопорушення 
проти правосуддя Особливої частини КК 
України забезпечується охорона від кримі-
нально протиправних посягань належної, 
тобто здійснюваної відповідно до закону, 
діяльності не лише судової влади, а й орга-
нів, які за своїм призначенням сприяють ді-
яльності не тільки суду щодо відправлення 
правосуддя і до кола яких відносять органи 
дізнання, досудового слідства, прокуратури, 
а також установ, які здійснюють виконання 
винесених судами вироків, ухвал, постанов, 
інших судових рішень. Положення цього 
Розділу регламентують також належну ді-
яльність захисників та представників особи 
з надання правової допомоги при в ідправ-
ленні правосуддя, охороняють від злочин-
них посягань інших учасників судочинства 
(свідків, потерпілих, експертів, переклада-
чів тощо) [2, с. 5].
Разом з тим, як відзначає Ф.Ю. Неміч, за 

останні роки підкуп як спосіб вчинення зло-
чину поширився у всіх сферах суспільства в 
України, не оминувши і суспільні відноси-
ни, які виникають при дотриманні порядку 
здійснення правосуддя [3, с. 123]. Саме до 
таких кримінальних правопорушень і від-
носиться перешкоджання з’явленню свідка, 
потерпілого, експерта, спеціаліста, приму-
шування їх до відмови від давання показань 
чи висновку.
Стаття 386 КК України передбачає від-

повідальність за перешкоджання з’явленню 
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свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста 
до суду, органів досудового розслідування, 
тимчасових слідчих та спеціальної тимчасо-
вої слідчої комісії Верховної Ради України, 
примушування їх до відмови від давання по-
казань чи висновку, а також до давання за-
відомо неправдивих показань чи висновку 
шляхом погрози вбивством, насильством, 
знищенням майна цих осіб чи їх близьких 
родичів або розголошення відомостей, що 
їх ганьблять, або підкуп свідка, потерпілого 
чи експерта з тією самою метою, а також по-
гроза вчинити зазначені дії з помсти за рані-
ше дані показання чи висновок. Д.А. Кова-
ленко зауважує, що така конструкція складу 
кримінального правопорушення дозволяє 
вважати, що за ст. 386 КК України встанов-
лено відповідальність за кримінальне пра-
вопорушення із формальним складом, яке 
визнається закінченим із моменту вчинення 
однієї із зазначених у законі дій (перешко-
джання чи примушування) незалежно від 
того, чи вдалося насправді перешкодити 
з’явленню свідка, потерпілого, експерта до 
слідчо-судових органів, примусити або схи-
лити їх до відмови від давання чи до даван-
ня завідомо неправдивих показань або ви-
сновку. Поза межами складу кримінального 
правопорушення перебувають і дії, які є 
фактичною реалізацією тієї погрози, що ви-
словлювалася винним, і які (за умови їх ре-
ального вчинення) підлягають самостійній 
кваліфікації [4, с. 120].
Відповідальність за кримінальні право-

порушення проти правосуддя передбачена 
у більшості кримінальних кодексів зарубіж-
них країн. Кримінальні правопорушення 
проти правосуддя різних держав включа-
ють неоднакові за своїм змістом склади та-
ких кримінальних правопорушень, а різ-
ниця полягає не лише у змісті об’єктивної 
сторони таких кримінально протиправних 
посягань, а також і у покараннях, яке засто-
совується до осіб, які їх вчинили.
Так, наприклад, у ст. 307 §2. Злочини 

проти судового порядку Глава 6. Злочини 
проти порядку громадського управління КК 
Китайської Народної Республіки встановле-
на відповідальність за перешкоджання дачі 
свідком показань свідків або примушуван-
ня його до надання неправдивих показань 

шляхом насильства, погроз, підкупу та ін-
шим способом – караються позбавленням 
волі на строк до 3 років або короткостро-
ковим арештом; за обтяжуючих обставин – 
караються позбавленням волі на строк від 3 
до 7 років. Сприяння сторонам, які беруть 
участь у процесі, у знищенні або фальсифіка-
ції доказів, за обтяжуючих обставин – кара-
ється позбавленням волі на строк до 3 років 
або короткостроковим арештом. Працівни-
ки органів юстиції, які вчинили зазначені у 
частині першій та другій цієї статті діяння, 
– караються максимально суворим із перед-
бачених покарань [5, с. 202].
Іншого підходу дотримується законо-

давець Азербайджанської Республіки. Так, 
зокрема, у Главі тридцять другій. Злочини 
проти правосуддя КК Азербайджанської 
Республіки серед інших складів злочинів, 
передбачена відповідальність за: свідомо 
неправдиві свідчення, висновок експерта чи 
неправильний переклад (ст. 297), відмову 
свідка чи потерпілого від надання свідчень 
(ст. 298), підкуп або примус до ухилення від 
надання свідчень, надання неправдивих по-
казань або висновків або до неправильного 
перекладу (ст. 299) та деякі з них містять 
підстави звільнення від кримінальної відпо-
відальності (ст. 297 і ст. 298). Зупинимося на 
них більш детально.
Так, зокрема, ст. 297.1 КК Азербайджан-

ської Республіки передбачає відповідаль-
ність за свідомо неправдиві свідчення свід-
ка, потерпілого або висновок експерта, а та-
кож свідомо неправильний переклад у суді 
або під час проведення попереднього роз-
слідування та караються штрафом у розмі-
рі від тисячі до двох тисяч манатів, або гро-
мадськими роботами на строк від трьохсот 
двадцяти до чотирьохсот годин, або виправ-
ними роботами на строк від одного року до 
двох років, або обмеженням волі на строк 
до одного року, або позбавленням волі на 
строк до шість місяців [6]. У примітці до 
цієї статті зазначено, що особи, зазначені у 
статті 297.1 цього Кодексу, звільняються від 
кримінальної відповідальності, якщо вони 
добровільно в ході дізнання, попереднього 
слідства або судового розгляду до винесен-
ня вироку або рішення суду, а також ухва-
ли Конституційного суду Азербайджанської 
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Республіки заявили про помилковість даних 
ними показань, висновків або свідомо не-
правильний переклад. Не підлягає кримі-
нальної відповідальності особа, яка дала сві-
домо хибне показання проти себе, дружини 
(чоловіка), дітей, батьків та інших близьких 
родичів, коло яких визначається законодав-
ством, якщо він був змушений дати свідчен-
ня проти зазначених осіб [6]. Окрім того, 
ст. 297.2. містить кваліфікуючі ознаки – ті ж 
діяння, поєднані зі звинуваченням особи у 
скоєнні тяжкого чи особливо тяжкого зло-
чину та караються позбавленням волі на 
строк від двох до шести років
Що ж стосується ст. 298, то норма за 

своєю конструкцією проста та передбачає 
відповідальність за відмову свідка або по-
терпілого від надання свідчень та караєть-
ся штрафом у розмірі від тисячі до тисячі 
п’ятисот манатів, або громадськими робота-
ми на строк від двохсот сорока до трьохсот 
шістдесяти годин, або виправними робота-
ми на строк від одного до двох років, або по-
збавленням волі на строк до шести місяців 
[6]. У примітці до цієї статті зауважено, що 
особа не підлягає кримінальній відповідаль-
ності за відмову від надання свідчень проти 
себе, дружини (чоловіка), дітей, батьків та 
інших близьких родичів, коло яких визна-
чається законодавством. 
Стаття 299 складається з чотирьох час-

тин, серед яких дві – основний склад зло-
чину, а дві – кваліфікуючі та особливо ква-
ліфікуючі ознаки. Стаття 299.1 передбачає 
відповідальність за підкуп свідка, потерпі-
лого з метою надання ними неправдивих 
показань або експерта з метою надання їм 
хибного ув’язнення або помилкових пока-
зань, а також перекладача з метою здійснен-
ня ним неправильного перекладу та кара-
ється штрафом у розмірі від тисячі до двох 
тисяч манатів, або громадськими роботами 
строком від трьохсот шістдесяти до чоти-
рьохсот вісімдесяти годин, або виправними 
роботами строком до двох років, або по-
збавленням волі на строк до шести місяців. 
Щодо ст. 299.2 – примус свідка, потерпілого 
до надання неправдивих показань, експерта 
до надання неправдивого висновку або пе-
рекладача до здійснення неправильного пе-
рекладу, а також примус зазначених осіб до 

ухилення від надання свідчень, пов’язаний 
з шантажем, загрозою вбивством, заподі-
янням шкоди здоров’ю, знищенням або по-
шкодженням майна цих осіб їхніх близьких 
родичів та караються штрафом у вигляді від 
трьох тисяч до шести тисяч манатів чи по-
збавленням волі строком до трьох років [6].
У ст. 299.3. та ст. 299.4. передбачено такі 

кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі озна-
ки, як: вчинення із застосуванням насиль-
ства, не небезпечного для життя чи здоров’я 
зазначених осіб (карається позбавленням 
волі строком від двох до п’яти років) та вчи-
нення організованою групою або із застосу-
ванням насильства, небезпечного для життя 
чи здоров’я зазначених осіб (караються по-
збавленням волі на строк від трьох до семи 
років).
Певний науковий інтерес при проведен-

ні порівняльного аналізу щодо відповідаль-
ності за перешкоджання з’явленню свідка, 
потерпілого, експерта, спеціаліста, приму-
шування їх до відмови від давання пока-
зань чи висновку КК Республіки Молдова. 
У Розділі XIV. Злочини проти правосуддя 
КК Республіки Молдова міститься двадцять 
норм, що передбачають відповідальність за 
посягання на суспільні відносини, що за-
безпечують нормальну діяльність у сфері 
здійснення правосуддя. Серед цих норм, на 
нашу думку, в межах дослідження викликає 
інтерес ст. 313. Відмова або ухилення свідка 
або потерпілого від надання свідчень та ст. 
314. Сприяння до надання неправдивих по-
казань, помилкового висновку, здійснення 
неправильного перекладу.
Кримінальна відповідальність за ст. 313 

передбачена за відмову або ухилення свідка 
або потерпілого від надання свідчень при 
здійсненні кримінального переслідування 
або в ході судового розгляду та караються 
штрафом у вигляді до 650 умовних одиниць 
[7]. Щодо ст. 314, то за ч. 1 відповідальність 
настає за сприяння – шляхом примусу або 
шляхом обіцянки, пропозиції або надання 
майна, послуг або іншої вигоди майнового 
або немайнового характеру – свідка, який 
зазнав до хибних показань, експерта до на-
дання неправдивого висновку або помилко-
вих свідчень, перекладача до здійснення не-
правильного переказу, а також до ухилення 
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від дачі показань, висновків чи здійснення 
перекладу та карається штрафом у розмірі 
від 550 до 850 умовних одиниць або позбав-
ленням волі на строк до 3 років при ході 
цивільної справи, кримінального процесу, 
провадження про правопорушення або роз-
гляд справи в міжнародній судовій інстанції 
[7]. Частина 2 цієї статті передбачає кваліфі-
куючу ознаку – вчинене організованою зло-
чинною групою чи злочинною організацією 
та карається штрафом у вигляді від 650 до 
1150 умовних одиниць чи позбавленням 
волі строком до 5 років.
У ст. 350 Глави 32. Злочини проти пра-

восуддя КК Республіки Таджикистан п е-
редбачена за перешкоджання явці свідка 
чи потерпілого до суду, органи дізнання чи 
попереднього слідства та карається штра-
фом у вигляді від двохсот до п’ятисот по-
казників для розрахунків чи позбавленням 
волі строком до двох років [8]. Окрім того, 
кримінальна відповідальність передбачена і 
за перешкоджання здійсненню правосуддя, 
дізнання та попереднього слідства, яке по-
лягає:

1) втручанні, в будь-якій формі, у діяль-
ність суду з метою перешкоджання здій-
сненню правосуддя та карається штрафом у 
розмірі від п’ятисот до однієї тисячі показ-
ників для розрахунків або виправними ро-
ботами до двох років або позбавленням волі 
на строк до двох років;

2) втручанні, у будь-якій формі, у діяль-
ність прокурора, слідчого чи дізнавача з ме-
тою перешкоджання всебічному, повному 
та об’єктивному дізнанню або попередньо-
му слідству справи та карається штрафом 
у розмірі від 500 до 1000 показників для 
розрахунків або виправними роботами на 
строк до двох років або позбавленням волі 
на строк до двох років [8].
Частина 3 ст. 350 КК Республіки Таджи-

кистан містить кваліфікуючі ознаки – вчине-
ні особою з використанням свого службово-
го становища (караються позбавленням волі 
на строк від двох до п’яти років з позбавлен-
ням права обіймати певні посади та займа-
тися певною діяльністю строком до трьох 
років або без такого).
Дещо схожі до окремих положень ста-

тей КК Азербайджанської Республіки щодо 

перешкоджання з’явленню свідка, потерпі-
лого, експерта, спеціаліста, примушування 
їх до відмови від давання показань чи ви-
сновку, містить і КК Республіки Казахстан. 
Так, зокрема, серед кримінальних право-
порушень у Главі 17. Кримінальні право-
порушення проти правосуддя і порядок ви-
конання покарань КК Республіки Казахстан 
викликають інтерес ст. 421. Відмова свідка 
чи потерпілого від надання свідчень та ст. 
422. Підкуп чи примус до надання неправ-
дивих показань або ухилення від надання 
свідчень, помилкового висновку або до не-
правильного перекладу. 
Стаття 421 КК Республіки Казахстан пе-

редбачає відповідальність за відмову свідка 
або потерпілого від надання свідчень у суді 
або під час досудового розслідування та ка-
рається штрафом у розмірі від двох тисяч 
до п’яти тисяч місячних розрахункових по-
казників або виправними роботами у тому 
ж розмірі, або залученням до громадських 
робіт на строк до однієї тисячі двохсот го-
дин, або обмеженням волі на строк до п’яти 
років, або позбавленням волі на той самий 
строк [9].
Також у примітці до ст. 421 КК Республі-

ки Казахстан передбачено підстави звіль-
нення від кримінальної відповідальності, 
зокрема, особа не підлягає кримінальній 
відповідальності за відмову від надання 
свідчень проти самого себе, чоловіка (дру-
жини) або своїх близьких родичів, а також 
священнослужителі – за відмову від надання 
свідчень проти тих, хто довірився їм на спо-
віді, медіатори – проти осіб і про обставини, 
що стали їм відомими в зв’язки з медіацією, 
учасники національного превентивного ме-
ханізму – проти осіб та обставини, які стали 
відомими з розмов з особами, які у спеціаль-
них установах, які забезпечують тимчасову 
ізоляцію від суспільства [9].
Щодо ст. 422 КК Республіки Казахстан, 

то підкуп чи примус до надання неправди-
вих показань або ухилення від надання свід-
чень, помилкового висновку або до непра-
вильного перекладу полягає:
за ч. 1 у підкупі свідка, потерпілого з ме-

тою надання ними хибних показань або екс-
перта з метою надання їм хибного висновку 
або хибних показань, а також перекладача 
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з метою здійснення ним неправильного пе-
рекладу та карається штрафом у розмірі до 
чотирьох тисяч місячних розрахункових по-
казників або виправними роботами в тому 
ж розмірі, або залученням до громадських 
робіт на строк до однієї тисячі годин, або об-
меженням волі на строк до чотирьох років, 
або позбавленням волі на той же строк;
за ч. 2 – примусі свідка, потерпілого до 

надання неправдивих показань, експерта 
до надання неправдивого висновку або пе-
рекладача до здійснення неправильного пе-
рекладу, а також примус зазначених осіб до 
ухилення від надання свідчень, пов’язаний 
з шантажем, загрозою вбивством, заподі-
янням шкоди здоров’ю, знищенням майна 
цих осіб їх близьких та карається штрафом 
у розмірі до п’яти тисяч місячних розрахун-
кових показників або виправними роботами 
в тому ж розмірі, або залученням до громад-
ських робіт на строк до однієї тисячі двох-
сот годин, або обмеженням волі на строк до 
п’яти років, або позбавленням волі на той 
же строк [9].
Також ч. 3 та ч. 4 ст. 422 містять кваліфі-

куючі та особливо кваліфікуючі ознаки: вчи-
нення із застосуванням насильства, не небез-
печного для життя чи здоров’я зазначених 
осіб (карається обмеженням волі строком до 
шести років чи позбавленням волі той самий 
строк) та вчинені злочинною групою або із 
застосуванням насильства, небезпечного 
для життя або здоров’я зазначених осіб, а 
також пов’язані зі звинуваченням у скоєнні 
корупційного, тяжкого або особливо тяжко-
го злочину (карається позбавленням волі на 
строк від двох до восьми років).
На відміну від проаналізованих нами 

вище положень кримінального законодав-
ства КК Грузії не містить Глави злочини 
проти правосуддя. Проте, при більш де-
тальному аналізі положень кримінального 
законодавства варто відзначити дуже ціка-
вий аспект – у КК Грузії передбачено Гла-
ву XLII. Злочини проти процесуального 
порядку добування доказів Розділу дванад-
цятого Злочини проти судової влади, який 
включає в межах нашого дослідження такі 
статті: ст. 370. Неправдиві свідчення, по-
милковий висновок, незабезпечення без-
пеки об’єкта експертного дослідження або 

неправильний переклад та ст. 371. Відмова 
свідка чи потерпілого від надання свідчень.
Щодо ст. 371 КК Грузії, то кримінальна 

відповідальність настає у випадку відмови 
свідка або потерпілого від дачі показань та 
карається штрафом або суспільно корисною 
працею на строк від ста двадцяти до ста ві-
сімдесяти годин, або виправними роботами 
на строк до одного року, або позбавленням 
волі на строк до чотирьох років [10]. Кримі-
нальна відповідальність за ст. 370 КК Укра-
їни наступає у випадку дачі свідком або по-
терпілим помилкових показань, експертом 
помилкового висновку або помилкових по-
казань, умисне або з необережності незабез-
печення експертом збереження об’єкта екс-
пертного дослідження або навмисне непра-
вильний переклад перекладачем або в ході 
розслідування або штрафом у вісімдесятьох 
судах наказують сорока годин, або виправ-
ними роботами на строк до двох років, або 
позбавленням свободи на строк від трьох до 
п’яти років [10].
Проте, наприклад, не дивлячись на те, 

що у КК Сербії [11] передбачено Розділ 
тридцятий. Кримінальні правопорушен-
ня проти судової влади, натомість відсутні 
склади кримінально протиправних пося-
гань схожих за ознаками на перешкоджан-
ня з’явленню свідка, потерпілого, експерта, 
спеціаліста, примушування їх до відмови від 
давання показань чи висновку.
Варто відзначити, що процеси держа-

вотворення, які відбуваються в сучасній 
Україні, вимагають проведення комплек-
сної правової реформи, яка серед вирішен-
ня інших численних завдань передбачає 
приведення національного законодавства у 
відповідність до норм міжнародного права. 
Цей процес, який відбувається через реалі-
зацію державою її міжнародних зобов’язань, 
відомий як імплементація, має непересічне 
значення для нашої держави. Адже від рів-
ня зближення національного законодавства 
з міжнародним правом, його узгодженості з 
відповідними стандартами та вимогами зна-
чною мірою залежать не тільки ефективність 
співпраці України з іншими державами та 
міжнародними організаціями, а й розвиток 
нашої держави як демократичної, соціально 
орієнтованої та правової.
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М.В. Шепітько, досліджуючи вплив міжна-
родно-правових актів на зміст злочинів про-
ти правосуддя, відзначає, що наявність агре-
сивних дій проти України в контексті анексії 
і подальшої окупації Автономної Республіки 
Крим, а також частин Донецької і Луганської 
областей викликає необхідність ратифікації 
Україною Римського статуту Міжнародного 
кримінального суду. На думку автора, ратифі-
кація цього міжнародно-правового акта при-
веде до необхідності кримінально-правової 
охорони Міжнародного кримінального суду 
шляхом включення в злочини проти право-
суддя окремих суспільно небезпечних діянь, 
що посягають на його діяльність [12, с. 30].
Обґрунтовуючи свою точку зору, вче-

ний відзначає, що проблему включення до 
Кримінального кодексу України окремих 
злочинів проти правосуддя, що охороняти-
муть діяльність Міжнародного кримінально-
го суду з огляду на структуру розділу XVIII 
КК України «злочини проти правосуддя» 
можна за прикладом Карних кодексів Італії 
та Іспанії, в яких виокремлено певні злочи-
ни або навіть підрозділ у системі злочинів 
проти правосуддя. У КК Італії визначено 2 
злочини – ст. 371b та 374b, що передбачають 
відповідальність за неправдиві заяви в Між-
народному кримінальному суді. В КК Іспанії 
передбачена окрема Глава ІХ «Правопору-
шення проти відправлення правосуддя Між-
народним кримінальним судом» Титулу ХХ, 
в який входить стаття 471b, що складається із 
7 частин. До неї входять злочини проти пра-
восуддя, пов’язані із неправдивими заявами, 
фальсифікацією доказів, перешкоджання 
правосуддю та корупційними посяганнями. 
На нашу думку, ст. 384 КК України мають 
бути доповнені такою приміткою: Приміт-
ка. За діяння, передбачені статтями 384-386 
цього Кодексу, також караються особи, що 
посягають на діяльність Міжнародного кри-
мінального суду [12, с. 33-34]. І цю пропози-
цію щодо удосконалення відповідальності за 
окремі кримінальні правопорушення проти 
правосуддя ми вважаємо доречними.

Висновки
Отже, проведений нами порівняльний 

аналіз кримінальної відповідальності за пе-
решкоджання з’явленню свідка, потерпіло-

го, експерта, спеціаліста, примушування їх 
до відмови від давання показань чи висно-
вку за законодавством України та деяких 
зарубіжних країн, дозволяє відзначити, що 
знання кримінального права зарубіжних 
країн не тільки сприяє розширенню кру-
гозору, є корисними, а в деяких випадках 
і необхідним не тільки у науково-дослідній 
роботі, а й у правозастосовній діяльності. 
Це повною мірою стосується і проведеного 
нами дослідження щодо кримінальної від-
повідальності за ст. 386 КК України.
Проведений нами порівняльний аналіз 

показав, що зіставляючи кримінально-право-
ві заходи боротьби із кримінальними право-
порушеннями проти правосуддя можна по-
бачити, що між різними зарубіжними законо-
давствами існують пені відмінності. Існують 
також такі відмінності між ними і Криміналь-
ним кодексом України в частині законодавчо-
г о закріплення відповідальності за перешко-
джання з’явленню свідка, потерпілого, екс-
перта, спеціаліста, примушування їх до відмо-
ви від давання показань чи висновку.
Тому, виходячи із провед еного аналізу, на 

наш погляд, вітчизняному законодавцю варто 
звернути увагу на деякі особливості норм за-
рубіжних кримінальних кодексів в частині ви-
ділення окремих статей, де передбачено різні 
форми відповідальності за перешкоджання 
з’явленню свідка, потерпілого, експерта, спе-
ціаліста, примушування їх до відмови від да-
вання показань чи висновку у різних статтях, 
а не в одній статті, як це закріплено у Законі 
про кримінальну відповідальність України. 
Окрім того, при розробці статті, що перед-
бачатиме відповідальність за перешкоджан-
ня з’явленню свідка, потерпілого, експерта, 
спеціаліста, примушування їх до відмови від 
давання показань чи висновку проєкту Кри-
мінального кодексу України необхідно роз-
глянути можливість звільнення таких осіб від 
кримінальної відповідальності, а також перед-
бачити кваліфікуючі та особливо кваліфікую-
чі ознаки з урахуванням узагальненої судової 
практики із ст. 386 КК України.
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SUMMARY 
The article is devoted to a comparison of the 

norms of Ukrainian and foreign legislation in the 
fi eld of responsibility for preventing the appearance 
of a witness, victim, expert, specialist, forcing them 
to refuse to testify or give a conclusion. An analysis 
of the criminal legislation of the People’s Republic 
of China, the Republic of Serbia, Moldova, 
Tajikistan, Kazakhstan, the Republic of Azerbaijan 
and Georgia was carried out. It has been established 
that in criminal offenses against justice there are 
certain differences between various foreign laws, 
as well as between them and the Criminal Code of 
Ukraine in terms of the legislative establishment of 
responsibility for preventing the appearance of a 
witness, victim, expert, specialist, forcing them to 
refuse to testify or conclusion Based on the analysis, 
it was concluded that the domestic legislator should 
pay attention to some features of the norms of 
foreign criminal codes in terms of the selection of 
individual articles, which provide for various forms 
of responsibility for preventing the appearance of a 
witness, victim, expert, specialist, forcing them to 
refuse to give testimony or conclusion in different 
articles, and not in one article, as stipulated in the 
Law on Criminal Liability of Ukraine. It is proposed 
that when developing the article, which will provide 
for responsibility for preventing the appearance of 
a witness, victim, expert, specialist, forcing them 
to refuse to give evidence or a conclusion of the 
draft Criminal Code of Ukraine, it is necessary to 
consider the possibility of exempting such persons 
from criminal liability, as well as to provide for 
qualifying and especially qualifying features taking 
into account the generalized judicial practice from 
Art. 386 of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: criminal responsibility, criminal 
offenses against justice, witness, victim, expert, 
testimony, conclusions.
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